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چشم بادامی های
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نگاهی به مستند »دریابست« به عنوان الگوی »نقد درون گفتمانی«

محمدمهدی خالقی

مستندساز

ماستمالیزاسیون
اوایــل امســال در یکــی از برنامه هــای خندوانــه، 
جناب خــان حرفــی از مشــکالت صیــادان جنــوب 
زد و مســئلۀ صیــد صنعتــی کشــتی های چینــی را 
کرد؛ و خیلی تراژیک از مســئوالن خواســت  مطرح 
مشــکل را حــل کننــد. جــای امیــدواری داشــت کــه 
کارهــای خنثــی، بــه مســأله ای  خندوانــه به جــز 
کــرده. بــه زودی پطــرس  بــا ابعــاد اجتماعــی ورود 
کار از راه رســید و در جواب جناب خان این طور  فدا
مطــرح شــد که شــیالت توضیــح داده کشــتی های 
چینی فقط مجوز صید زیرسطحی دارند؛ و چون 
صیادان محلی توانایی و تکنولوژی صید از اعماق 
دریــا را ندارنــد، این مجوزها خللــی در روند صیادی 
مــردم محلــی ایجــاد نمی کنــد؛ و مســأله بــه همیــن 

ســادگی ماســت مالی شــد و گذشــت...

75دقیقه
ــام »دریابســت« بــه دســتم رســید؛  مســتندی به ن
کــردم؛ 75  دو ســه بار بــه مــدت زمــان فیلــم نــگاه 
دقیقــه؟! مســتندی بــا ایــن مدت زمــان طوالنــی، 
ارزش صــرف وقــت بــرای دیــدن دارد؟ بهتــر نیســت 
ــه جایــش، آخریــن فیلــم اســپیلبرگ را ببینیــم؟  ب
گرام بزنیــم؟!  از نــام مســتند  یــا چرخــی در اینســتا
ــه  ک ــا زدم؛ چنــد دقیقــه  ــه دری گرفتــم و دل ب الهــام 
گذشــت، میخ کــوب شــدم. مدت هــا بــود چنیــن 
نکــرده  تماشــا  پرهیجانــی  و  نفس گیــر  مســتند 
بــودم؛ اصــاًل گذشــت زمــان را احســاس نمی کــردم. 
»دریابســت«. در ذهنــم به عنــوان نــام یک مســتند 
گرانه، جســورانه و ماجراجویانــه ثبــت شــد؛  افشــا
مســتندی بــا موضــوع مشــکالت صیــادان جنــوب 
کشــتی های  کشــور و به خصــوص صیــد صنعتــی 
چینی در آب های این منطقه. تازه می-فهمیدم 
خندوانه و مدیرانش چقدر سطحی با این مسأله 
برخــورد کرده انــد؛ چقــدر بی مبنــا و بدون تحقیق و 

ســهل انگارانه...

بومِیدردکشیده
مســتند »دریابســت«، متکــی بــه پژوهشــی بســیار 
کار تحقیقاتــی  کــه تنهــا از دل یــک  قــوی اســت 
کــه پژوهــش و  بیــرون نمی آیــد و ســازندۀ فیلــم 
نــگارش فیلم نامــۀ آن را هــم برعهــده داشــته؛ خود، 
فــردی بومی و دردکشــیده اســت که از یــک راه رفته 
با مخاطب ســخن می گوید؛ برای همین توانســته 
برخــی  در  بســازد.  همه جانبــه  و  جامــع  اثــری 
کــه  قســمت های فیلــم، ایــن ســؤال پیــش می آیــد 

ســکانس بعــدی چــه می توانــد باشــد؟ آیــا هنــوز 
ســرفصلی هســت کــه مطــرح نشــده؟ بــا ایــن همــه 
گــزاره، مثــاًل از دقیقــۀ چهــل بــه بعــد قــرار  نشــانه و 
اســت چــه چیزی ببینیــم؟ اما هرچــه از زمان فیلم 
می گــذرد، الیه هــای بیشــتر و عمیق تــری از ماجــرا 
باز می شود و این جامعیت، لحظه لحظۀ مستند 

را جــذاب و سرشــار از اطالعــات مفیــد می کنــد.

بدهاوخوبهادر»نقددرونگفتمانی«
بــا اینکــه »دریابســت« یــک مســتند انتقــادی تنــد 
ــه و »درون  گزنــده اســت؛ امــا نقــدش، اصالح گران و 
گفتمانــی« تعریــف می شــود؛ یعنــی در چهارچــوب 
قوانیــن نظــام و انتقــاد بــه عــدم اجــرای قوانیــن یــا 
کلمــۀ  گفــت؛ حتــی یــک  نقــص قوانیــن؛ می تــوان 
ساختارشــکنانه، رادیــکال و خــارج از چهارچــوب 

شــنیده نمی شــود. 
ســینمایی،  اثــر  هــر  مثــل  مســتند  ایــن 
شــخصیت های مثبــت و منفــی دارد؛ یک دســته، 
صیادان مظلوم جنوب که به دلیل صید صنعتی 
و همدســتی کارتل های ایرانی چینی، شغل شــان 
را از دســت داده انــد و دســتۀ دیگــر، چینی هــا و 
ــد  ــی و چن ــادی صنعت ــرکت های صی ــان ش صاحب
مســئوِل مشــکوِک شــیالت؛ امــا فیلــم منحصــر در 
ایــن دو نمی مانــد؛ دســتۀ دیگــری در ایــن مســتند 
کــه مــن آن هــا را حامیــان می نامــم؛  حضــور دارنــد 
و  محلــی  دلســوز  مســئوالن  شــامل  گــروه  ایــن 
کــه حلقــۀ مفقــودۀ بیشــتر آثــار  غیرمحلــی هســتند 
انتقــادی می باشــند؛ یعنــی در بیشــتر آثــار نقادانــه، 
فقــط دو دســتۀ مظلومان و ظالمــان وجــود دارند.

از  زیــادی  تعــداد  شــریف،  مســتنِد  ایــن  در 
مســئوالن محلــی شــامل امام جمعــه، فرمانــدار، 
معــاون فرمانــدار، نماینــدۀ مجلــس و مســئوالن 
غیرمحلــی مثــل نماینــدۀ رهبــری در شــورای عالی 
امنیت ملــی و... دیــده می شــوند؛ یعنــی نمــودار 
تناظــر  تابــع  مســتند  ایــن  شخصیت شناســی 
و  اســت  دوبــه دو  بلکــه  نیســت،  یک به یــک 
ــیم  ــی تقس ــت و منف ــتۀ مثب ــه دو دس ــئوالن ب مس
ــر و تبلورشــان  ــه البتــه مثبت هــا زیادت ک می شــوند 
کیمیــای مســتند »دریابســت« در  بیشــتر اســت و 

ایــن نکتــه نهفتــه اســت.

امامجمعهیعنیاین...
جالــب اینکــه بیــن همــۀ شــخصیت ها، یــک نفــر 
درخشــش عجیبــی دارد؛ امام جمعــۀ انقالبی بندر 
کــه در خطبه هــای نمازجمعــه، شــیالت  جاســک 
گــر جلــوی صیــادان چینــی  کــه ا را تهدیــد می کنــد 
گرفتــه نشــود، شــخصًا بــه مســئله ورود خواهــد 

کــرد؛ و در ســکانس بعــد تعــدادی قایــق محلــی را 
کــه بــرای آتــش زدن یــک کشــتی صیــد  می بینیــم 
صنعتــی، تعقیب وگریــز پرهیجانــی راه می اندازنــد.

بهزبانمردم
»دریابســت« مســتندی ســاده، روان و همه فهــم 
اســت؛ بــه دور از ِافاده هــای فرمالیســتی و تصاویــر 
کــه ســعی نمی کنــد  کج-ومعــوج و روشــنفکری؛ 
پیچیده ســخن بگویــد تا مخاطــب مثاًل فرهیخته 
بگوید: اوووو... عجب ســوادی دارد این فیلمســاز! 
بــرای مــردم عــادی و حتــی غیــر  بیــان مســتند 
کــه رســیدن بــه  جنوبــی، قابــل فهــم و درک اســت 

ایــن بیــان، بســیار ســخت و پیچیــده اســت.
پیدا کردن مصاحبه شوندۀ مناسب، نگاه درست 
مکان هــای  در  مصاحبه هــا  گرفتــن  مــردم،  بــه 
کلیدواژه هــای بی نظیــری در  مناســب و طبیعــی، 
این مستند گردآورده؛ مثاًل بجای عبارت »تخریب 
زیســت گاه های طبیعــی موجــودات دریایی«، یکی 
کشــتی های  از صیــادان محلــی می گویــد: »ایــن 
بــزرگ خانــۀ ماهی هــا رو خــراب می کنــه« و دیگــری 
به جــای عبــارت »ایــن نــوع صیــادی باعــث کاهــش 
»ایــن  می گویــد:  می شــود«  دریــا  غذایــی  ذخایــر 
بــزرگ رو می گیــرن  کشــتی ها غــذای ماهی هــای 
و دیگــه ماهــی از اقیانــوس ســمت مــا نمیــاد« یــا 
ماهی هــای  نســل  »انقــراض  عبــارت  به جــای 
جملــۀ  ایــن  صیــادان  از  یکــی  خلیج فــارس«، 
گــم شــده...  فــالن  دلپذیــر را می گویــد: »ماهــِی 
دیگــه نیســت«؛ ایــن نقــب زدن بــه ذخایــر واژگانــی 
و بــوم غنــی منطقــۀ جنــوب از دیگر مزایای مســتند 

»دریابســت« اســت.

محیطزیستبیصاحب
از  »دریابســت« مســتندی بی نظیــر در حمایــت 
ــکانس  ــت. در س ــارس اس ــت خلیج ف ــط زیس محی
کشــتی های صنعتــی بــه  تشــریح میــزان آســیب 
محیــط زیســت، زوایایــی بــرای مخاطــب روشــن 
ــه آن فکــر نکــرده،  ــا به حــال ب ــه شــاید ت ک می شــود 
تخریــب تپه هــای مرجانــی، تخریب زیســتگاه های 
کشــتن بی رویــه ماهی هــای  کــف دریــا، صیــد و 
کــه غــذای ماهی هــای بــزرگ هســتند  بســیار ریــز 
و... درحقیقت این مستند در زیر متن محتوایی، 
نقــدی تنــد و به جــا بــه مســئوالن ســازمان محیــط 
زیســت دارد کــه چــرا جلــوی صیــد صنعتی ماهــی را 
کــه از محیط زیســت فقــط  نمی گیرنــد؟ مســئوالنی 
عنــوان سیاســی و ســفرهای خارجــی اش را بلدنــد. 
»دریابســت« از نظــر مخاطب شناســی، مســتندی 
دقیق و درســت اســت؛ تکلیفش با خودش روشــن 

ــردم و  ــتند، م ــن مس ــب ای اســت. الیــۀ اول مخاط
کــه بــا دریــا و ماهــی و  صیــادان جنوبــی هســتند 
صید ســروکار دارند؛ و ســایر مخاطبین در الیۀ دوم 
هــدف قــرار می گیرنــد و به همین دلیــل فیمنامــه از 
هــدف اصلــی دور نمی شــود و روایتــی یک دســت و 

دارد. روان 

مشخصۀایرانیها
چنــد ســکانس جســورانه و هیجان ا نگیــز در فیلــم 
کشــتی صنعتــی  داریــم؛ یکــی ســکانس تعقیــب 
توســط صیادان محلی و دیگری، ســکانس پایانی 
کــه در دل شــب، خبرنــگار صداوســیما و  فیلــم 
کوچــک بــرای  ــا یــک قایــق  راوی اصلــی مســتند ب
فیلم بــرداری از قایق هــای درحــال صیــد غیرمجــاز، 
بــه دریــا رفته انــد؛ چنیــن ســکانس هایی شــاید 
کــه نشــان  ایرانی تریــن بخش هــای مســتند باشــد 
می دهــد عدالتخواهــی و ظلم ســتیزی در خــون مــا 

ایرانی هاســت. 

شیعهوسنیباهم
گفــت »دریابســت« مســتندی  بایــد  نهایــت  در 
حقــوق  اســتیفای  اســت؛  وحدت گرایانــه 
بــه  اعتقــاد  گــر  ا اهل ســنت.  ساحل نشــین های 
کشــور  ضــرورت تقســیم عادالنــۀ فضــای رســانه ای 
بیــن همــۀ مــردم داشــته باشــیم؛ اهل ســنت هــم 
بــا  حقوق شــان  و  کشــورند  همیــن  شــهروندان 
دیگــران تفاوتــی نــدارد. در مســتند اشــاره ای بــه 
مســتندی  همین کــه  امــا  نمی بینیــم؛  مذهــب 
ــو نظــام  ــدون تعصبــات مذهبــی، مــردم را در پرت ب
کشــور دیــده، غنیمتــی  اســالمی و شــهروندان ایــن 

مهــم و قابــل ســتایش اســت. 

بهترمیبود...
کارگــردان پرتــالش  کوچکــی بــه  و در پایــان، تذکــر 
این مســتند؛ »دریابســت« از تشــتت در روایت رنج 
ــت  ــاب نادرس ــتت، انتخ ــن تش ــل ای ــرد و دلی می ب
کارگــردان یــک المــاس تراش نخــورده  راوی اســت. 
کار،  یــا همــان خبرنــگار صداوســیما را در بیشــتر 
همــراه خــود دارد و به خوبــی می توانســته ایــن 
به عنــوان  و  برســاند  پختگــی  بــه  را  شــخصیت 
کنــد؛ امــا در  »یــک راوی از دل ماجــرا« بــه او نــگاه 
تصمیمــی اشــتباه، خــود جلــوی دوربیــن آمــده و 
باعــث دوپارگــی مســتند شــده اســت. نشــانۀ ایــن 
تصمیــم اشــتباه ایــن اســت کــه راوی اصلی، یعنی 
کارگــردان هــم به جــز چنــد ســکانس بی اثــر،  خــود 
اثــری  و  نمی شــود  دیــده  مســتند  مجمــوع  در 

کار نمی گــذارد. دراماتیــک در 



چشم بادامی های
 دریاخوار

راجعبــه »دریابســت« مســتند موضــوع
؟ چیســت

کــه صیــد بــا روش ســنتی انجــام  گذشــته  در 
از  امــا  نبودیــم؛  بــا مشــکلی مواجــه  می شــد، 
شــده ،  زیــاد  صنعتــی  صیدهــای  زمانی کــه 
بعضــی ماهی هــا در خطــر انقــراض هســتند. 
بعضــی  و  رفته انــد  بیــن  از  گونه هــا  از  خیلــی 
زیســت گاه های مان درحــال نابــودی هســتند. 
دیــدن این مســائل مــا را نگران می کــرد. از طرف 
کم شــدن  باعــث  صنعتــی  صیدهــای  دیگــر، 

ماهــی در دریــا شــده بــود.
اآلن ســه ســالی می شــود که شــیالت هرمــزگان، 
طرحــی را بــرای بیرون آمــدن از ایــن بحــران اجــرا 
کــرده. در ایــن طــرح، بیســت روز یــا پانــزده روز 
حــق  هیچ کــس  یعنــی  می زنــد؛  »دریابســت« 
صیــد و صیــادی  نــدارد. چه صیادهای ســنتی، 
چــه صنعتــی. در ایــن مــدت زمــان بیســت روزه 
ماهی هــا  نمی شــود،  انجــام  صیــدی  کــه 
فرصــت تخم گــذاری پیــدا می کننــد و خطــر از 
ــرای مثــال،  کــم می شــود. ب گونه هــا  بین رفتــن 
گونه هــا اســت. از آنجایــی  میگــو یکــی از ایــن 
کــه صیــد صنعتــی میگو خیلــی زیــاد شــده، اآلن 
کامــاًل ممنــوع اســت. شــیالت  صیــد این گونــه، 
ــرای رهایــی از ایــن مشــکل، تخــم میگــو را در  ب
حوضچه هــا پــرورش می دهــد، بعــد می بــرد و 
در دریــا می ریــزد تــا وضعیــت صیدگاه هــا بهتــر 

شــود.

صیدترالچگونهصیدیاست؟
انجــام  چینــی  کشــتی های  کــه  صیــدی 
می دهنــد، صیــد تــرال اســت. اینهــا یــک تــور 
تــا وزنــه عقــب آن  کــه دو  قیفی شــکل دارنــد 

بــه  نزدیــک  تخته هــا  ایــن  از  هرکــدام  اســت. 
کــه بــه ایــن تورهــا  هشــت، نــه ُتــن وزن دارنــد 
دریــا  کــف  بــه  تخته هــا  ایــن   اســت.  وصــل 
می رونــد و روی زمیــن قــرار می گیرنــد. بــاالی 
کــه ســبک  کاًل یونولیــت اســت  دهانــۀ تــور هــم 
نگــه  بــاز  را  تــور  بــاال می آیــد و دهانــۀ  و  بــوده 
مــی دارد. تــور ِکشــتی عیــن جوراب اســت و هیچ 
کــه  چیــزی از تــور خــارج نمی شــود. هــر چیــزی 
ســر راهــش باشــد را جمــع می کنــد و بــا خــود 
کشــتی ها بــه قــدری  می برنــد. تــور بعضــی از 
کــه یــک زمیــن فوتبــال در آن جــای  بــزرگ اســت 

می گیــرد.
و  می کنــد  نابــود  را  زیســت گاه ها  تــرال،  صیــد 
کــف دریــا را هــم ازبیــن می بــرد. دو  مرجان هــای 
وزنــۀ آهنــی تــور در کف دریا شــیار ایجاد می کند، 
ــا می شــود، صــدا  ــود شــدن آب دری گل آل باعــث 
هــم ایجــاد می کنــد تــا ماهی هــا نتواننــد فــرار 

کننــد. اینهــا همــه آســیب اســت دیگــر.
 

پیشــینۀصیــدتــرالدرایــرانبــهچــهموقــع
برمیگــردد؟

ــرال  طــی تحقیقــات مــا از دهــۀ هفتــاد، صیــد ِت
داشــتیم. ده َفروند ِکشــتی از بخش خصوصی، 
قابلیــت ایــن صید را داشــتند. ما این کشــتی ها 
کشــتی ها از ســال  را از آلمان خریده بودیم. این 
هفتــاد، صیــد ِتــرال انجــام می دادنــد؛ ولی چون 
صیدشــان زیــاد نبــود، صیــد ســنتی را تخریــب 
کشــتی موافقت  نمی کردند. از ســال 92 به 261 
ِکشــتی در ایــن  کــه اآلن 91  اصولــی داده شــد 
ــتی های  کش ــتند.  ــد هس ــال صی ــه در ح منطق

چینــی وارد ایــران شــدند.

کشــتیهاچــهماهیهایــیصیــد اآلنایــن
میکننــد؟

کشــتی ها مجــوز صیــد میکتوفیــده دارنــد؛  ایــن 
ولــی ماهــی صیــد شده شــان اعــم از ماهی هــای 
کول، ماهی های حــرام و حالل،  کــول و غیرمأ مأ
از ماهــی مرکــب بگیــر، میگــو، ماهــی شــوریده، 
ماهی هــای  و  تــن  ماهی هــای  شبه شــوریده، 
کــی بــازاری را در تــور می اندازنــد. هیچ کــدام  خورا
از ایــن صید هــا هــم وارد بــازار ایــران نمی شــوند و 
مســتقیم به کشــور مورد طرف شــان که چین، 
اســت،  اروپایــی  کشــورهای  یــا  تایلنــد 
روزانــه  کشــتی ها  ایــن   مــی رود. 
بــرای هــر صیــد، ســه مرحلــه تــور 
مرحلــه  هــر  در  و  می کشــند 
تقریبــًا پانــزده ُتــن ماهــی 

می گیرنــد.

هــم مجــوز اینهــا
دارنــد؟

ایــن  امتیــاز 
 ، کشــتی ها
مــال یــک عــده 
بــوده  خــاص 
همه شــان  کــه 

از  یــا  و  هســتند  شــیالت  بازنشســته های  یــا 
در  شــدند  بازنشســت  خاصــی  وزارت خانــه 
کــه  کــه انجــام دادم بــه ایــن رســیدم  تحقیقاتــی 
ــروه مافیایــی پشــت ایــن قضیــه اســت. گ یــک 

ــهآمــدنایــن کنــشمــردمبومــیمنطقــهب وا
کشــتیهاچــهبــود؟

در  را  چینی هــا  حضــور  مســئولین  از  برخــی 
از  ولــی  می کردنــد؛  انــکار  جنــوب  دریاهــای 
کــه مــردم عــادی و صیــادان محلــی  آن جایــی 
می گفتنــد:  بودنــد،  دیــده  را  چینی هــا  ایــن 
کــه چینی هــا اینجــا  مــا عکــس و ســند داریــم 
هســتند. خود من داخل هشــت ِکشتی رفتم و 
از آن هــا فیلــم گرفتــم. جالب اســت که نیروهای 

کار ندارنــد. کشــتی ها، اصــاًل مجــوز  کار ایــن  

بیــنصیــادانایرانــیوچینــیدرگیــریهــم
اتفــاقافتــاد؟

کــه خــود مــردم جاســک  بلــه! اآلن طــوری شــده 
ِکشــتی ها اقدام می کنند.  و صیادها دارند علیه 
شــخصی از مــردم بنزیــن برده  بوده تا کشــتی ای 
ــر  ــر آب از س ــروف دیگ ــول مع ــه ق ــد. ب ــش بزن را آت
مردم گذشــته. کشــتی های چینی آن قدر قوی 
کــه بــه ســمت  گــرم اســت  هســتند و پشتشــان 

قایق هــای صیــادان ایرانــی منــور می زدنــد.
خیلــی از قایق هــای مــا جرئــت اعتراض کــردن 
کشــتی نزدیــک می شــدند،  گــر بــه  هــم ندارنــد. ا
قایق هــا  بــا شــیلنگ روی  بــاال آب  جــوش  از 
کشــتی ها ســگ دارنــد.  می گرفتنــد. خیلــی از 
هشــت  هفــت،  حداقــل  کشــتی،  هــر  در 
ســگ شــکاری بــرای محافظــت از خودشــان 

گذاشــته اند.

بهعنــوان شــما روی پیــش مشــکالت
بــود؟ چهچیزهایــی کارگــردان

بــرای ســاخت ایــن مســتند ابتــدا یــک بخشــش 
رفتــم.  پیــش  خامــوش  چــراغ  به صــورت  را 
رفتــم  ضبــط  ســر   97 اســفند  بیســت وپنج 
آن  بــودم.  دریــا  روی  تحویــل  ســال  شــب  و 
گرفتــه  تاریکــی  در  شــب  کــه  ســکانس هایی 
شــده، همــان موقــع اســت. چــون فرصــت کمی 
مرخصــی  مســئولین  زمــان،  آن  در  و  داشــتم 

گرفتــم. بودنــد، ده روز رفتــم و تصویــر 
 بعــد از آن بــه فرمانــداری، شــیالت جاســک 
ولــی  کــردم؛  نامه نــگاری  اســتان  شــیالت  و 
گفتنــد مــا مجــوز  حاضــر بــه مصاحبــه نشــدند و 
مصاحبــه نداریــم. این هــا، هــم بــه مــن هــم 
کــه خبرنــگار اســت از طریــق  بــه آقــای قاســمی 
واســطه ای پیشــنهاد َلنــج و مجــوزش را دادنــد 
تــا مــا بی خیــال ایــن قصــه بشــویم. بــه مــن 
کشــتی پنــج میلیــون بــه شــما  گفتنــد: مــا از هــر 
می دهیــم، چیــزی نزدیــک بــه پانصــد میلیــون، 
بگیــر بــرو کار دیگــری بســاز. کار ســینمایی بکن. 
این قصه را بیخیال شــو. حتی پیشــنهاد دادند 
کــه  کــن. بعــد  کار  کــه بیــا در ایــن حــوزه بــرای مــا 
کارشــان را پیــش نمی برند، کس  دیدنــد اینطور 

دیگــری را واســطه گذاشــتند و شــروع بــه تهدیــد 
آقــای  جاســک،  فرمانــدار  حتــی  کردنــد.  مــا 

ــد. کردن ــه قتــل  ــد ب رادمهــر را تهدی

تأثیرمســتنددریابســتدربرطرفکردناین
مشــکلچقدربودهاســت؟

کــه اســتارت  تأثیــر ایــن مســتند از همــان ابتــدا 
همــان  مــن  دیدیــم.  خداراشــکر  زدیــم،  را  کار 
کار  هفتــه اول رفتــم و تقریبــًا هشــتاد درصــد 
گرفتــم و آمــدم. یــک مصاحبــه انجــام دادم  را 
ــم  کم ک ــم و  کردی ــانه ای  ــه را رس ــد از آن، قص و بع
کــه مدیــر  کردیــم. ایــن منجــر شــد  آن  را پخــش 
کل شــیالت اســتان هرمــزگان اســتعفاء بدهــد. 
فرمانــدار ســابق جاســک را هــم جا به جــا کردند. 
از آن  طــرف هــم منجــر به انجام طرح دریابســت 
شــد. رســانه باعــث شــد ایــن اتفاق مهــم تبدیل 
بــه مطالبــۀ عمومــی شــود و همــۀ اقشــار مــردم، 
ــو  ــن جل ــف در ای ــق و مخال ــت، مواف ــپ و راس چ

 آمدنــد و پیگیــر ایــن قصــه شــدند.
کشــتی ها  صیــد  کــه  ماهــی  چنــد  ایــن 
هســتند  راضــی  خیلــی  مــردم  تعطیل شــده، 
که  وضعیت صیدشــان خوب اســت. از آنجایی 
صیــاد ســنتی خــودش بــرای خودش دریابســت 
می دهــد، بــرای آبزیــان تهدیــدی نــدارد. ایــن 
در  اآلن  مثــاًل  کــه؛  اســت  این طــور  دریابســت 
کــه فصــل تخم ریــزی میگــو اســت،  ایــن فصــل 
صیــادان ســنتی میگــو صیــد نمی کننــد؛ چــون 
کــه  ــان خــودش را خــراب می کننــد. تورهایــی  ن
طــوری  می کننــد،  اســتفاده  ســنتی  صیــادان 
تــور  صیــدی  هــر  بــرای  کــه  شــده  طراحــی 
مخصوصــی دارد و ایــن مســائل همــه رعایــت 
می شــود تــا بــه ماهی هــای دیگــر صدمــه نزنــد. 
کشــتی چینــی  ــرای  ــه ایــن چیزهــا ب درصورتی ک

مهــم نیســت. 

کــه شــماهنــوزپیگیــرایــنقضیــههســتید
برنگردنــد؟ دوبــاره صیــد بــرای کشــتیها

 مــن روزانــه بــا بچه هــای جاســک و صیادهــا در 
گــزارش می گیرم. تماس هســتم و هــرروز از آن ها 

در مــورد کشــتی ها، هــر هفتــه یکــی دو بــار اقــدام 
کشــتی ها اقــدام می کننــد. چنــد تــا  بــرای بــردن 
کشــتی های نورچشمی هایشــان هــم اجــازه  از 
گرفتنــد و رفتنــد؛ ولــی مــردم بــا آن هــا  صیــد 
کردنــد. همیــن آقــای رادمهــر دقیقــًا  برخــورد 
کشــتی ها را توقیــف  دو هفتــه پیــش، دو تــا از 
کــرد و فعــاًل تعطیــل هســتند. باقــی  و دادگاهــی 

کشــتی ها هــم اجــازۀ صیــد ندارنــد.
کوچــک  و  بــزرگ  تنــب  نزدیکــی  در  نقطــه ای 
کــه آن صیــدگاه را  نزدیــک بــه 120متــر عمــق دارد 
کشــتی  گــروه خاصــی، متشــکل از پنج شــش  بــه 
کار  کــه این هــا هنــوز  ایرانــی اختصــاص داده انــد 

می کننــد و مــا بــا ایــن قصــه درگیــر هســتیم.

محمودشـــهبازییکیازمستندسازانعدالتخواهیاستکههرسالهبامستندهایخوبشخوشدرخشیده.اوهمیشهســـراغسوژههایبکرمیرود؛اما«
امســـالســـراغســـوژهایرفتهکهکمترکســـیجرئتپرداختنبهآنرادارد؛»دریابست«.محمودشـــهبازیدراینگفتوگوازکشتیهایترالچینیوصیدشاندر

ایرانمیگوید. آبهای

گفت وگو با »محمود شهبازی« کارگردان مستند »دریابست«

شیالت چین یا ایران؟
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گــزارش خبرنــگار »فانــوس«، »ولیــد درویــش«  بــه 
از  گفته هایــی  »نا نشســت  در  ســوری  کارگــردان 
کران هــای مرکــزی  کــه در نهمیــن روز ا ســوریه« 
ــد،  ــزار ش ــطین برگ ــار در سینمافلس ــنوارۀ عم جش
ــا اشــاره بــه قدمــت فرهنــگ و هنــر  در ســخنانی ب
در ســوریه گفــت: قبــل از حــوادث اخیــر در هر شــهر 
کــز مرتبــط بــا فرهنــگ و هنــر برقــرار بــود  ســوریه مرا
کــه خدمــات رایــگان و شــبه رایــگان به عالقمندان 
کــه تروریســت ها  ارائــه مــی داد؛ امــا اولیــن چیــزی 
کــز فرهنگــی بودند. با  آن را تخریــب کردنــد ایــن مرا
ایــن کار می خواســتند تمــدن ســوریه را که قدمت 
آن بــه هــزاران ســال بر می گــردد، از بیــن ببرنــد. 
که در ســوریه ســاخته  که اولین فیلمی  همچنان 
کــه هیچ کــدام  شــد، در ســال 1927 بــود، زمانــی 
کشــورهای خلیــج فــارس هنــوز تأســیس نشــده  از 

بــود.  
کشــور قطــر  کــرد: زمانــی، وزیــر خارجــۀ  وی اضافــه 
گــر شــما از ایــران دســت بکشــید، مــا لبنــان  گفــت ا
و اردن را بــه شــما می دهیــم؛ ولــی »بشــار اســد« آن 
ــکا  ــه در آمری ک ــرد. در یــک نشســت خبــری  ک را رد 
برگــزار شــده بود، از »حافظ اســد« پرســیدند چــرا از 

ایــران حمایــت می کنــی، در حالی کــه همــۀ اعــراب 
از »صــدام« حمایــت می کننــد؛ گفت مــن می دانم 
خواهنــد  مــا  علیــه  عرب هــا  آینــده  در  روز  یــک 

کــرد.  جنگیــد و ایــران از مــا حمایــت خواهــد 
کات  نماینــدۀ مجلــس ســوریه بــا اشــاره بــه اشــترا
فرهنگــی ایــران و ســوریه بیــان داشــت: در یکــی از 
گفتــم مــا بایــد از ایــران  جلســات مجلــس ســوریه 
بعــد از جنــگ یــاد بگیریــم. آن هــا بــرای ســازندگی 
کردنــد؛ مــا هــم امــروز دقیقــًا  از جوان هــا حمایــت 
در همــان وضعیــت ایــران هســتیم و آقــای »بشــار 

ــان حمایــت می کنــد. اســد« امــروز از جوان
وی بــا اشــاره بــه ســخن »محمد البرادعــی« رئیس 
دیــدار  از  بعــد  اتمــی  انــرژی  بین المللــی  آژانــس 
ــی  ــت: البرداع ــان داش ــران بی ــا ای ــاعته اش ب 48س
گفــت مطمئنــم ایــران در ایــن  بعــد از ایــن دیــدار 
جنــگ علمــی پیــروز خواهــد شــد؛ چــون جوانانــی 
کرده انــد و ایــران تــا  کــه ایــن علــم را تولیــد  هســتند 
کنــد.   ســال های ســال می توانــد از آن بهره بــرداری 
بــرای  الگویــی  را  ایــران  ســوری  کارگــردان  ایــن 
کرد: ما امروز  گران ســوری خواند و تصریح  ســینما
بــه تجــارب ایــران در ســینمای جنــگ نیازمندیم. 

شهدای ایرانی را از 
خودمان می دانیم!

»ولید درویش« در نشست »ناگفته هایی از سوریه«

آیــت اهلل  »فانــوس«  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
ســیدمحمدمهدی میرباقــری، رئیــس فرهنگســتان 
کران هــای مرکــزی  علــوم انســانی قــم در نهمیــن روز ا
جشنوارۀ عمار در نشستی با عنوان »هنرمند و آینده« 
گفــت: معتقــدم هــر ســاله بــا برگــزاری جشــنوارۀ عمــار و 
ــا تــالش دوســتان، اتفاق هــای مهمــی در حــوزۀ هنــر  ب
صــورت می گیــرد. هرچنــد کــه هنــوز در اول راه هســتیم 
امــا تفکــر، احســاس و خلــق زنجیــرۀ آثــار هنــری در 

چارچوبــی جدیــد در حــال اتفــاق اســت.
آیــت اهلل میرباقــری ادامــه داد: از زمانی کــه قلمــروی 
مجــازی فتــح و ایجــاد شــده، اتفاقات مهمــی در عرصۀ 
بــه  هــم  آینــده  در  اســت.  رخ دادن  درحــال  هنــری 
همیــن صــورت عرصه هــای جدیــدی گشــوده خواهــد 
شــد، به همین دلیــل مــا نبایــد منتظر بمانیــم دیگــران 
عرصه هــا را بــرای مــا فتــح و یــا خلــق کننــد و بعــد مــا در 
آن عرصه هــای خلــق شــده تالش کنیم ما باید پیشــرو 
کارهــا را توســعه دهیــم و خــود هنــر را  باشــیم و ســطح 
تعریــف کنیــم. مقیــاس کار و میــدان عرضــۀ آثــار هنــری 
گر هنرمندان مقیــاس کارهــای خود  بایــد تغییر کنــد، ا
را بــا جامعــۀ جهانی در نظر بگیرند و به دنبال اثرگــذاری 
بر فرآیندهای آن جامعه باشند، می توانند در مقیاس 
مقابلــه با فدراســیون های بــزرگ جهانی، دســتگاه ها و 

دانشــگاه های پشــتیبان حرکــت کننــد.
کــرد: هنرمنــدان داخــل  کیــد  تا آیــت اهلل میرباقــری 
کشــور نبایــد دیگــر هنرمنــدان را طــرف مقابــل خــود 
جبهــۀ  ایرانــی،  هنرمنــدان  طــرف  کــه  چرا بداننــد؛ 
هنرمندانی هســتند که در چارچوب ایده های جدید 
می اندیشــند و در راســتای آن نیــز خلــق اثــر هنــری 
می کننــد و می خواهنــد جامعــه هنــری را بــه آن ســمت 

حرکــت دهنــد.
وی با بیان این که بسیاری از هنرمندان به خاطر نبود 
یک میدان فعالیت صحیــح در چارچوب هنرمندانی 
قــرار می گیرند که هنر مدرن را انتخــاب کرده اند، گفت: 
بــرای این کــه آن هــا در مســیر شــما حرکــت کننــد، بایــد 
تالش کنید. بسیاری از افرادی که در فضای سینمای 
کــه مــا  غــرب زیســت می کننــد بــه ایــن دلیــل اســت 

فضــای جدیــدی را بــرای آن هــا خلــق نکرده ایــم. 
کــرد:  رئیــس فرهنگســتان علــوم انســانی قــم بیــان 
هنرمندان می توانند با خلق اثر هنری مناسب، آینده 
گــر شــما بــا هنرمنــدان غربــی  جهانــی را ترســیم کنیــد. ا
مقابلــه کنیــد آن هــا هــم در مقابــل شــما در آثــار هنــری 
خود کنترل هایی انجام می دهند. مقیاس کار خود را 
مقابله با امپراطوری های هنری جهانی قرار دهید و با 
آنها درگیر شوید، زنجیره کار خود را از مبانی تا اثربخشی 

آینده جهانی در 
دستان هنرمند ایرانی

آیت اهلل میرباقری در نشست »هنرمند و آینده«

اجتماعــی و مصــرف انبــوه بــه صــورت کامــل تکمیــل و 
طراحــی کنید.

ــی  ــد حقیق ــه هنرمن ــان اینک ــا بی ــری ب ــت اهلل میرباق آی
کنــد،  بایــد بــرای جامعــۀ پیــش روی خــود روشــنگری 
کــرد: ایــن هنرمنــد بایــد موانــع حرکــت را نشــان  کیــد  تا
دهــد و آینــده را به خوبــی ترســیم و آسیب شناســی 
کنــد؛ همچنیــن بایــد الزامــات حرکــت را بــه تصویــر 
بکشــد. هنرمند بر اســاس زیباشناســی خود به دنبال 
نزدیک کــردن جامعــه بــه ایده هــای خــود اســت و یکــی 
گــره می خــورد  کــه بــا هنــر  از نزدیک تریــن مفاهیمــی 
بحث زیباشناســی و درک از جمال و احســاس نســبت 

ــه آن هــا اســت. ب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هنرمنــد بایــد بــه دنبــال جمــال 

مطلــوب حرکــت دهــد، افــزود: زیبایــی در نظام خلقت 
بــر اســاس تفکــرات متفاوت شــکل می گیــرد، انســان ها 
بــه زیبایی هــای طبیعــی احســاس عمیقــی دارنــد 
به همین منظــور همیشــه آن را بازآفرینــی می کننــد. 
کــه در نظــام طبیعــت وجــود دارد، موجــب  تحولــی 
جدایــی مــا از صحنه هــای دل فریــب می شــود. بــدون 
تردیــد همــه زیبایی هــای عالــم تنهــا بــه حضــرت حــق 

بــاز می گــردد.
آیت اهلل میرباقری یادآور شــد: هنرمندی که در راه حق 
قــدم برمــی دارد و احســاس جمــال و جبــروت می کنــد، 
می توانــد بــه زیبایی هــای ابــدی دســت یابــد، هنرمنــد 
باید با آنچه که باعث از بین رفتن زیبایی ها می شود، 

مقابله کند.

ــران و عــراق  ــه ســی ســال از جنــگ ای ک می دانیــم 
می گــذرد و هنــوز از آن فیلــم مســتند و داســتانی 

می ســازند.
وی بــا تقدیــر از حمایت هــای ایــران در جنــگ 
گفــت: شــهدای ایرانــی را شــهدای ســوری  ســوریه 
کــه  کتمــان نمی کنیــم  قلمــداد می کنیــم و هرگــز 
کســانی آمدنــد و در ســوریه خون شــان  از ایــران 
خون هــا  ایــن  کــه  امیدواریــم  شــد.  ریختــه 
کشــور  ســرمایه ای باشــد بــرای ارتبــاط بهتــر دو 
کــه فعالیت هــای مشــترکی صــورت  و امیــدوارم 
کــه بــه ســوریه بیاییــد و به  بگیــرد. دعــوت می کنــم 

کنیــد.  کمــک  بازســازی ســوریه 

»بــه  خــود؛  فیلــم  خصــوص  در  کارگــردان  ایــن 
کــه پیــش از نشســت بــه  حلــب بــر می گردیــم« 
کار را با عجله  نمایــش درآمــد، اظهــار داشــت: ایــن 
نــام صالح الدیــن  بــه  ســاختیم. در منطقــه ای 
کــه مرکــز فتنــه در حلــب بــود، محاصــره بودیــم. 
درحالی کــه فیلم بــرداری می کردیــم، دوربیــن مــا را 
کار  کار افتــاد و ادامــۀ  ــد و از  مــورد هــدف قــرار دادن
کردیــم. تدویــن ایــن  را بــا موبایــل فیلم بــرداری 
ــه »حلــب«  کار هــم در عنــوان فیلــم ایــن اســت: ب
روزی برخواهیــم گشــت و امــروز روزی اســت کــه به 

برگشــته ایم.  »حلــب« 

4



 گزارش تصویری روز نهم سینمافلسطین

w عکس یادگاری

w کمان کیا در غرفه ایوان رنگین  محمدباقر مفیدی 

w نشست خبری فیلم داستانی سوزن

w کارگاه آموزشی

w کودک  نوجوان سانس  w تقدیر از مادر شهید مدافع حرم عباس آبیاری

w استقبال از نشریه روزانه

w حضور آیت اهلل میرباقری در سینما
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 اخبار 
اکران های مردمی

استان: خوزستان
شهرستان: باغملک

تاریخ اکران: 17دی
محل اکران: تاالر والیت آموزش وپرورش

آثار اکران شده : یکی بود یکی نبود، علی کوچولو

استان: آذربایجان غربی
شهرستان: میاندوآب
مکان اکران: مدرسۀ ثقلین
تاریخ اکران: 18دی
آثار اکرن شده: تک خوان

استان: فارس
شهرستان: آباده

مکان اکران: پایگاه امام علی)ع(
 تاریخ اکران: 18دی

آثاراکران شده: سفره رنگین کمان

استان: فارس
شهرستان: فراشبند
مکان اکران: دبیرستان توحید
تاریخ اکران: 18دی
آثار اکران شده: سوزن، قاصدک

استان: همدان 
شهرستان: نهاوند 

محل اکران: مسجد علی بن موسی الرضا)ع(
تاریخ اکران: 17دی

آثار اکران شده: غیور علوی

استان: مازندران
شهرستان: ساری
مکان اکران: مدرسه شهید مهدی رشتی
تاریخ اکران: 18دی
آثار اکران شده: شهر هزار کبوتر، روستای کوچک
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گفت وگو با خانم »محبوبه رحمان ستایش« اکران کنندۀ استان فارس

چطورباجشنوارۀعّمارآشناشدید؟
از  یکـــی  از  را  فیلم هـــا  بـــود،   91 ســـال  تقریبـــًا 
کـــه درزمینـــٔه پخش فیلم هـــای عمار  دوســـتان 
کـــردم و پس از  گرفتم و تماشـــا  فعالیت داشـــت 
کـــردم. هنـــوز هم  کـــران در مدرســـه را آغـــاز  آن، ا
برای دانش آمـــوزان، اولیای آنها، همـــکاران و در 
صـــورت امکان در جمع اقـــوام فیلم های عمار را 
کران هایم این قدر  به نمایش می گذارم. تعـــداد ا
زیـــاد بوده که آمـــار  آنها را به خاطر نـــدارم؛ مثاًل در 
کران داشته ام.  جشـــنواره هشـــتم بیش از صد ا

آثارچگونهبهدستشمامیرسد؟
کران استان فارس در  یکی از دوســـتان با ســـتاد ا
ارتبـــاط اســـت و او لوح های فیلم ها را به دســـت 
ما می رســـاند. خودمان هم فیلم ها را به تناسب 
در مکان هـــای مختلف تقســـیم می کنیـــم و به 
کران کننده های دیگر می رســـانیم. فیلم هایی  ا
که به آنها می دهیم مناســـبتی اســـت و سفارش 
می کنیـــم کـــه در صـــورت امـــکان بازخوردهـــای 

مخاطبین را به ما برســـانند.

کرانمیکنید؟ درچهمکانهاییبیشترا
حـــدود دو ســـال قبـــل در زمـــان انتخابـــات آثـــار 
مرتبط با این موضوع را در مساجد و روستاهای 
کـــردم. بعـــد از آن رأی گیـــری، در  کـــران  اطـــراف ا
کـــه ویژه برنامه هایی بـــا موضوعات  مســـاجدی 
کشـــور داشـــتند، برنامۀ نمایش فیلم  سیاســـی 
گذاشـــتم. بیشـــترین تعـــداد مخاطـــب  هـــم در 
کـــه گاهـــی اوقـــات 400 تا  همـــان مکان هـــا بـــود 
500 نفر حضور داشـــته اند. همچنیـــن در برخی 
مراســـم های مذهبـــی، هـــم برنامۀ نمایـــش آثار 
را داشـــتیم؛ به عنـــوان مثـــال محرم ســـال 95 در 
تعامـــل بـــا کانـــون فرهنگـــی »رهپویـــان وصال« 
عـــزاداری  مراســـم  از  قبـــل  شـــب های محـــرم، 

فیلم های مناسبتی را پخش می کردیم. مردمی 
کانون  که برای حضور در مراســـم عزاداری به این 
می آمدنـــد به دلیـــل شـــلوغی، بـــرای پیدا کـــردن 
جای نشســـتن قبل از نمـــاز می آمدنـــد و تقریبًا 
3 ســـاعت منتظـــر شـــروع ســـخنرانی و روضـــه 
می ماندنـــد. بعضی ها هم خیلی قبل تـــر از زمان 
نماز می آمدند و برای همراهان و دوستان شـــان 
جـــا می گرفتنـــد. در ایـــن برنامـــه هـــم می توانـــم 
بگویـــم حـــدود  200 تـــا 300 نفر حضور داشـــتند.

در ایـــن فرصت ما بـــرای آنها فیلم یا مســـتندی 
را بـــه نمایـــش می گذاشـــتیم. مـــردم هـــم راضی 
بودنـــد. موضوع آثـــار در رابطه با جریان عاشـــورا، 
فاطمیـــه، ســـبک زندگـــی و... بـــود. همچنیـــن 
ســـعی می کردیم فیلم هـــا با موضوع ســـخنرانی 
کـــه این  مطابقت داشـــته باشـــد. بعـــد از مدتی 
کار ادامـــه یافت، موضوع آثـــار تغییر کرد و ترجیح 
دادیـــم از فیلم های دیگری هم اســـتفاده کنیم. 
همیـــن تغییـــر محتـــوای فیلم ها باعث شـــد که 
کار را انجام  نتوانیم ســـال های بعدی هـــم ایـــن 
دهیـــم. چون فیلمـــی که ما انتخـــاب می کردیم 
با ســـلیقۀ مخاطب مطابقت نداشت. به خاطر 
همین، بیننده ها نســـبت به فیلم هـــا بی توجه 
بودنـــد. ما بـــا دیـــدن ایـــن بازخوردهـــای منفی 
کار را انجام ندادیـــم. ازجمله جاهای  دیگر ایـــن 
کالس هـــای  کـــه برنامـــه داشـــتیم در  دیگـــری 
اوقـــات فراغـــِت بعضـــی روســـتاها بـــود. بچه هـــا 
جمـــع می شـــدند و متناســـب بـــا آنـــان آثـــاری 
کریزهـــای نمکـــی«،  همچـــون »نامـــردی«، »خا
را بـــه آنهـــا نشـــان می دادیم. غیـــر از ایـــن، مدتی 
کـــه در جلســـات و برنامه هـــای صبحگاه  اســـت 
مـــدارس، فیلم هـــا را پخش می کنیـــم؛ اما مکان 
کران هایـــم در همان مدرســـه ای اســـت  ثابـــت ا
کـــه در آن تدریـــس می کنـــم و معـــاون آنجـــا هـــم 
هســـتم. درواقـــع اینجا هم منتســـب بـــه همان 

کران  که در مراســـم محرم در آنجا ا کانونی اســـت 
می کردیـــم. همیـــن ارتباط، موجب می شـــد که 
بعضی اوقات امکانات آنجا هم در مدرســـه برای 
کنیم. هر  به نمایش گذاشـــتن فیلم ها استفاده 
هفته دو یا ســـه برنامۀ پخش آثار در آنجـــا دارم و 
کران هم نظرســـنجی می کنم تا ببینم  بعد از هر ا
دانش آمـــوزان پیـــام فیلـــم را دریافـــت کرده اند یا 
نـــه؛ اما قریب بـــه اتفاق بچه ها فیلم هـــا را خیلی 

دوســـت دارند.

کراندرشهرشماچطوراست؟ امکاناتا
امکانات مســـاجد و فرهنگســـراها خوب اســـت؛ 
اما در روســـتاها به دلیل نبودن امکانات، از پرده 
کردیـــم. با اســـتفاده از  و پرژکتور ســـیار اســـتفاده 
کـــه از اطرافیـــان می گرفتیم یکی دو  کمک هایی 

کران های ســـیار تهیه شـــد. پرژکتـــور برای ا

کرانهایتانبـــابازخوردمنفی تابهحـــالدرا
مواجهشـــدهاید؟

بلـــه، همان دو ســـال پیش در زمـــان انتخابات، 
کـــران فیلم هایـــی بـــا موضـــوع روند نفـــوذ فتنه  ا
داشـــتیم. بازخورد بسیار منفی  از پخش این آثار 
گرفتیم. مثاًل بعد از نمایش مستند »قائم مقام« 
بعضی ها می گفتند چرا آقای هاشـــمی را تخریب 
می کنید. می گفتم موضوع تخریب نیست بلکه 

نقد سازنده و روشـــن گری است.

بهجـــزبازخوردگیـــریازچـــهطریقـــیمتوجـــه
رضایـــتمـــردممیشـــوید؟

کـــه  برخـــی از فیلم هـــا پیام هـــای عمیقـــی دارد 
تأثیرگـــذار هســـتند و مخاطـــب را در تحـــت تأثیر 
بیننـــده  کنش هـــای  وا از  مـــا  می دهـــد.  قـــرار 
بـــرای  می شـــویم.  او  رضایـــت  میـــزان  متوجـــه 
کلیپ »نامـــردی«  مثـــال در مدرســـۀ خودمـــان 

را کـــه گذاشـــته بودیـــم. وقتی کلیپ تمام شـــد، 
بچه ها در صحبت هایشـــان از هم می پرسیدند 
کـــه تابه حـــال نامـــردی انجـــام داده اند یا نـــه. یا 
که بـــا موضوع  مثـــاًل فیلـــم  »قصـــه فیـــل و االغ« 
جاهـــای  در  را  اســـت  آمریـــکا  سیاســـت های 
کرده ایم. عده ای نقد داشـــتند  مختلفی پخش 
و آن را رد می کردنـــد اما عـــدۀ دیگری هم با حرف 
فیلم موافق بودند. به طور کلی همیشـــه با رفتار 
کـــه از فیلـــم راضی  مخاطـــب می شـــود فهمیـــد 

بوده یا نه. 

کرانها چندموردازاســـتقبالهایخـــوبازا
راشرحدهید.

کران هایی که در محرم امســـال برای  در یکـــی از ا
نوجوانـــان در مدرســـه برگـــزار شـــد، موقع پخش 
ُکشـــت« یکی  که خودش را  پویانمایی »مـــردی 
گریه می کرد. علتش را پرســـیدم، گفت  از بچه ها 
کـــه مـــا دو خط  گفتـــه شـــده  در زیـــارت  عاشـــورا 
بیشـــتر نداریم، خط صـــد و خط صفـــر، یعنی یا 
این طرف هســـتیم یا آن طرف و این داستان هم 
به جنگ بین خیر و شـــر در وجود ما اشـــاره دارد، 
گفتـــن این حرف ها همـــه بچه ها منقلب  موقع 
شـــدند. این یکی از شـــیرین ترین تجربیات من 

اســـت که پیام هـــای زیادی برایم داشـــت.

کرانشـــود فیلمیکهمیخواهددرمســـجدا
بایددارایچهویژگیهاییباشـــد؟

کران شـــود  کـــه قـــرار اســـت در مســـجد ا چیـــزی 
گر به مســـائل سیاســـی نپردازد و صرفًا مذهبی  ا
که یک بـــال دارد،  کبوتری اســـت  باشـــد، مانند 
یعنـــی باید در یـــک فیلم معرفتِی خـــوب، برخی 

جنبه هـــای سیاســـی را هم تقویـــت کنیم.

کرانکنندۀاهلاســـتانفارسباجشنواره« خانم»محبوبهرحمانســـتایش«،32ســـالســـنداردوشـــغلشمعلمیاست.آشـــناییاینا
کران عمـــاربـــهحدود6ســـالقبلبرمیگردد.ازهمانموقعدرمدرســـۀخودشـــانومکانهایدیگـــریازجملهکانونفرهنگیومســـاجدا

فیلمهـــایجشـــنوارهعمـــارراآغازکردهاســـت.گفتوگویماباخانـــمرحمانســـتایشرادرادامهمیخوانید.

معلم  سینمایی



دوست آن است که گیرد دست دوست...

کــه »ســرور الســادات حســینی«  »هدیــه« اثــری داســتانی اســت 
کــه در مدت زمانــی انــدک، مفهــوم  کــرده. اثــری  کارگردانــی  آن را 
ایثــار را ترویــج و تبلیــغ می کنــد. »هدیــه« داســتان دختربچــه ای 
کفش هایــش قدیمــی  کــه می خواهــد بــه مدرســه بــرود؛ ولــی  اســت 
و پــاره اســت. در راه مدرســه بــه پارکــی مــی رود و ســاندویچش را 
دوســتش  پــارۀ  کفــش  بــه  کــه  چشــمش  می کنــد.  نصــف  او  بــا 
کــه پــدرش  کفــش نویــی را  می افتــد، بــه فکــر فــرو مــی رود. روز بعــد 

ــد.  ــه می ده ــتش هدی ــه دوس ــده، ب ــش خری برای

نداشــتن  وظیفــۀ  و  نــدارد  دیالوگــی  هیــچ  تقریبــًا  »هدیــه« 
دیالــوگ، روی بــازی بچه هــا و موســیقی متــن افتــاده. ایــن فیلــم 
کــه در مــدت 6 دقیقــه ســاخته شــده، در بســتر یــک اثــر داســتانی 
کــه در منابــع دینــی هــم بــه آن  گوشــزد می کنــد  مفاهیمــی را بــه مــا 
ــه امــام حســن)ع(  ــه امــام علــی)ع( ب توصیــه شــده اســت. چنان ک
فرمــوده بــود: »آن چــه بــر خــود می پســندی بــر دیگــران هــم بپســند 
و آن چــه بــر دیگــران نمی پســندی، بــر خــود مپســند.« دوســتی دو 
گذشــت آن هــا، یــادآور داســتانی مثــل  بازیگــر »هدیــه« و ماجــرای 

»هدیــه ســال نــو« اثــر »ویلیــام ُا هنــری« اســت.

لت هایی علیه ترامپ
ُ

ک

ببینیــم؟  را  کلــت  بایــد  چــرا  اســت؟  خوبــی  فیلــم  کلــت  چــرا 
کنــد، نداریــم!  کــه امیــد را بــه جامعــه تزریــق  چــون فیلــم خوبــی 
کــه در 7 دقیقــه ســاخته شــده. اثــری  »کلــت« اثــری داســتانی اســت 
کــه نــه بازی هــا تصنعــی هســتند و نــه فیلــم شــعاری  خوش ســاخت 
می دهــد.  خ  ر خانوادگــی  مهمانــی  یــک  بســتر  در  فیلــم  اســت. 
فامیــل  همــه  درواقــع  هســتند!  نابازیگــر  همــه  فیلــم،  بازیگــران 
کــه اتفاقــًا بازیشــان خیلــی روان اســت و  هــم هســتند. نابازیگرانــی 
واقعــی. آدم حضــور دوربیــن را حــس نمی کنــد، انــگار یــک مهمانــی 

کــه همــۀ مــا تــا حــاال رفته ایــم. اســت از جنــس مهمانی هایــی 

کارگــردان »کلــت«، امیدبخشــی  »ســپیده شــراهی« نویســنده و 

بــه آینــده و اتحــاد را به صــورت نمادیــن نشــان داده. بزرگ ترهــای 
و  ترامــپ  تهدیدهــای  و  تلویزیــون  اخبــار  شــنیدن  بــا  خانــواده 
گران شــدن  از برجــام، نگــران می شــوند. یکــی نگــران  خروجــش 
ــا  ــه. بچه هــا امــا ب گران شــدن خان اجنــاس اســت و دیگــری نگــران 
تفنگ هایشــان بــه تصویــر ترامــپ شــلیک می کننــد. شــلیک هایی 
کــه بزرگ ترهــا را بــه خودشــان مــی آورد و می فهمنــد نگرانی شــان 
کــه  اســت  شــریف  فیلمــی  ازاین جهــت  »کلــت«  بــوده.  بی مــورد 
و  بترســد  دشــمن  تهدیدهــای  از  نبایــد  انســان  می دهــد  نشــان 
کــه حرفــش اتحــاد اســت  نبایــد دشــمن را بــزرگ جلــوه داد. فیلمــی 
کــه قــرار اســت آینــده را بســازند. در برابــر بیگانه هــا و امیــد بــه نســلی 

روایت روزهای فتنه

»مهــدی نقویــان« در مســتند »گــزارش اقلیــت«، روایتــی متفــاوت از 
کــه پشــت پــردۀ فتنــۀ ســال  فتنــۀ ســال 88 ارائــه می دهــد. مســتندی 
کــه زمینه ســاز شــدیدترین تحریم هــا،  88 را آشــکار می کنــد. فتنــه ای 
کــه هدفشــان فلج شــدن  علیــه ایــران شــد. تحریم هــای آمریکایــی 
کشــور بــود.  سوخت رســانی بــه ایــران و هــدف قــراردادن نظــام بانکــی 
فتنــه زمینه ســاز اتحــاد و اجمــاع اروپــا بــا آمریکایی هــا در تحریــم و 
همچنیــن هم داســتان شــدن روســیه و چیــن در تحریم هــا علیــه 
ایران شــدند. بهانه شــان هم مســائل حقوق بشــری و رعایت نشــدن 
ــی  ــران اصل ــه بازیگ ک ــت  ــن اس ــی ای ــؤال اصل ــا س ــود؛ ام ــران ب آن در ای

کســانی بودنــد و چــه هدفــی را دنبــال می کردنــد؟ فتنــه چــه 

و   88 ســال  حــوادث  ریشــه یابی  در  ســعی  اقلیــت«  »گــزارش 
کــه فتنه گــران بــا حملــه بــه  باالخــص عاشــورای آن ســال دارد. روزی 
ــد.  کردن ــع  ــان را جم ــاط خودش ــینی، بس ــزاداران حس ــا و ع هیئت ه
ِکِریــَن«؛  به مصــداق آیــۀ شــریفۀ » َوَمَکــُروا َوَمَکــَر اهلَلُّ َواهلَلُّ َخْیــُر اْلَما
مکــر فتنه گــران باطــل شــد و مــردم، بســاط فتنه گــران را در 9 دی 
کــه هــدف آن هــا  کــرد  کردنــد. حرمت شــکنی فتنه گــران ثابــت  جمــع 
نــه انتخابــات؛ بلکــه اصــل والیت فقیــه و نظــام دینــی در ایران اســت. 
کشــور را نشــان  »گــزارش اقلیــت« به خوبــی خیانــت فتنه گــران بــه 
کــه باعــث تحمیــل خســارات جبران ناپذیــری بــه  داده. خیانتــی 

مملکــت شــد.

سرهنگی به روایت سرهنگی

رهبــر معظــم انقــالب در یکــی از تقریظ هایشــان نوشــته بودنــد: 
ــر ســرهنگی ها و بهبودی هــا«. در یکــی دیگــر از بیاناتشــان  »درود ب
گــر بنــده شــاعر بــودم، یقینــًا در مــدح آقــای  هــم فرمــوده بودنــد: »ا
قدمــی  آقــای  مــدح  در  و  بهبــودی  آقــای  مــدح  در  ســرهنگی، 
قصیــده  انگیــزان،  خاطــره  و  خاطره ســازان  همیــن  مــدح  در  و 

می ســاختم.« 
حســینی«،  رضــا  »ســید  کارگردانــی  بــه  آذر«  »متولــد  مســتند 
ــی  ــهیر »مرتض ــندۀ ش ــای نویس ــی و فعالیت ه ــت از زندگ ــی اس روایت
ابتــدای  کــه خــود »ســیدرضا حســینی« در  آن طــور  ســرهنگی«. 
ــد  فیلــم می نویســد: »عاشــقانه ای بــرای مرتضــی ســرهنگی«. متول
آذر هــم ســیر زمانــی خوبــی دارد و هــم ریتمــی مناســب. فیلمــی 
کــرده خاطــرات  کــه ســال ها ســعی  نویســنده ای  بــرای  شــاعرانه 

کــه در  کنــد. مــردی  ســال های جبهــه و جنــگ را حفــظ و ترویــج 
کــه  کســی  زمــان جنــگ، ســتونی بــه اســم جبهــه و جنــگ داشــت. 
گفت وگــو نشســته و ماحصــل  روزهــای زیــادی بــا اســرای عراقــی، بــه 
ــادی از  ــه اســرار زی ک کتاب هایــی  کتــاب شــده!  ــو، 65  گفت وگ ایــن 
گذاشــته  جنــگ تحمیلــی را بــه روایــت اســرای عراقــی در اختیــار مــا 
کــه تمــام تالشــش  اســت. »متولــد آذر« در پاسداشــت مــردی اســت 
ــه اعتقــاد دارد:  ک ــوده. مــردی  گنجینه هــای جنــگ ب ــرای حفــظ  ب
گلولــه به وجــود می آیــد؛ ولــی  »ادبیــات جنــگ بــا شــلیک اولیــن 
کــرده  پــس از پایــان جنــگ، بــه بلــوغ می رســد.« او تمــام تالشــش را 
ــه بلــوغ برســد. حــاال امــروز، ادبیــات جنــگ،  ــا ادبیــات جنــگ، ب ت

ــام »مرتضــی ســرهنگی«.  ــه ن وامــدار مــردی اســت ب

فیلم های امروز؛ چهارشنبه 19 دی ماه

»هدیه«

»کلت«

»گزارش اقلیت«

»متولد آذر«
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الهام عظیمی

همــکاری  بــرای  تیــم  جمــع آوری  به دنبــال  فیلم ســاز  یــک  وقتــی  معمــواًل 
هــر  یــا   نویســنده  تصویربــردار،  باشــد،  تدوین گــر  نمی کنــد  تفاوتــی  اســت، 
گــروه فیلم ســازی بــه آن نیــاز اســت. همیشــه نوع  کــه در یــک  تخصــص دیگــری 
خــالق آن بــرای انتخــاب همــکار اولویــت دارد. فرقــی نمی کنــد یــک نویســندۀ 
ــا خالقیــت ذاتــی به وجــود  ــر خــالق، مســلمًا هیچ کــدام ب خــالق، یــک تدوین گ
گاه خــود را در معــرض پــرورش  گاه یــا حتــی ناخــودآ نیامده انــد. البــد خــودآ
کتــاب ایــن  کســب مهارت هــای خالقــه قــرار داده انــد. در معرفــی  توانایی هــا و 
کتابــی رفته ایــم  شــماره از نشــریۀ نهمیــن جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار ســراغ 
کــه  کــه راهنمــای خالقانــه نوشــتن مــا در مســیر فیلم ســازی باشــد. چیــزی 
کار فیلم ســاز داســتانی بیایــد؛ امــا در  ممکــن اســت در نــگاه اول بیشــتر بــه 
نیــز  مستندســازان  مطلــوب  آن،  بــه  جــدی  پرداختــن  کاربردی تــر  نگاهــی 

هســت.
کــه  کنیــم  کیمیــای خالقیــت اســت؟ بایــد توجــه  کاربــردی،  آیــا روش هــای 
در   ! ماســت  در  خالقیــت  بلکــه  نیســت؛  کاربــردی  روش هــای  در  خالقیــت 
ــد  ــت رش ــت از آن در جه ــر اس ــه منتظ ک ــت  ــه اس ــی نهفت ــا قدرت ــۀ م ــود هم وج
کتاب هــا  کتــاب و دیگــر  ایــن  بــا خوانــدن  کســی  کنیــم.  و تحــول اســتفاده 
کــه خالقیــت  کمــک می کنــد  کتــاب، صرفــًا بــه مــا  خــالق نمی شــود، بلکــه ایــن 
کــه  کمــک می کنــد  کتــاب بــه مــا  کنیــم! ایــن  بــه خواب رفتــۀ خــود را بیــدار 
ــه چــه  ک گاه شــویم، متوجــه شــویم  خالقیــت خــود را بشناســیم. از قدرتــش آ
کاربــردی و مبانــی،  گنجــی در مــا وجــود دارد. همــۀ ایــن شــیوه های  توانایــی و 
ــندگان  ــی از نویس ــر، برخ ــوی دیگ ــت. از س ــده اس ــته ش ــت نوش ــن جه در همی
ــورت  ــام ص ــا اله ــا ب ــتن، تنه ــرای نوش ــده ب ــک ای ــن ی ــد، یافت ــوان اعتقاددارن ج
می گیــرد؛ یعنــی بایــد پشــت یــک میــز بنشــینند و زمان هــای بســیاری را بــه یــک 
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گــر آن هــا فصــل  ــا ایــده ای بــه ذهنشــان برســد؛ امــا ا کننــد ت کاغــذ ســفید نــگاه 
کاربــردی نویســندگی خــالق« را مطالعــه  کتــاب یعنــی »روش هــای  ســوم از 
ــن  ــار و یافت ــه انتظ ــازی ب ــی نی ــرای ایده یاب ــود. ب ــوض می ش ــان ع ــد، نظرش کنن
ــده نیســت، بلکــه می توانیــم براســاس قــدرت خالقیــت خویــش، ایده هــا را  ای
بــا »ایده پــردازی«  بــه »ایده ســازی«  ایــن روش هــا، »ایده یابــی« را  بســازیم. 

تبدیــل می کنــد.
اثــر  فیلــم«  بــرای  خالقانــه  »نــگارش  کتــاب  جلــد  پشــت  از  بــاال  گــراف  پارا
کلــی از ایــن اثــر بــه مــا می دهــد و مــا را بــا  »ســیدمجتبی شــریعتی« نگاهــی 
رویکــرد نویســنده در نــگاه مســئلۀ خالقیــت و نــگارش خالقانــه آشــنا می کنــد. 
کتــاب در چهــار فصــل بــه مبحــث نــگارش خالقانــه بــرای فیلــم می پــردازد.  ایــن 
کتــاب بــه بحــث  فصــل اول »پیــش از نویســندگی خــالق« نــام دارد، فصــل دوم 
»روش هــای  ســوم  فصــل  در  کــرده،  پیــدا  اختصــاص  خــالق«  »نویســندگی 
کاربــردی نویســندگی خــالق« بررســی شــده اســت و عنــوان فصــل چهــارم نیــز 

»پــس از نویســندگی خــالق« نــام دارد. 
کتــاب، هیــچ معجــزه ای  ــدن ایــن  ــا خوان ــرار نیســت ب ــه ق ک امــا ایــن را بدانیــد 
کنیــد؛ بلکــه  اتفــاق بیفتــاد یــا ورد و طلســمی بــرای خالقانــه نوشــتن پیــدا 
ایــن حــوزه، صرفــًا  کتــاب دیگــری در  بــرای فیلــم« و هــر  »نــگارش خالقانــه 
ــرای تمریــن متفــاوت فکرکــردن و خالقانه دیــدن و  کمکــی روشــمند هســتند ب

کار بــرای مــا مدتــی بــا ایــن روش هــا تمرین کــردن اســت. اثربخش تریــن 
کــه تفاوتــی نمی کنــد خالقیــت را در چــه زمینــه ای  خبــر خــوب هــم ایــن اســت 
کــه راهــش را  کیمیایــی مثــل ســیالی اســت  کــرده باشــیم. ایــن مهــارت،  تمریــن 

کــرد. بــه ســایر شــئونات زندگــی مــا بــاز خواهــد 
کاربــردی«  کتــاب »نــگارش خالقانــه بــرای فیلــم؛ از مبانــی نظــری تــا روش هــای 
انتشــارات  توســط   96 ســال  کــه  اســت  شــریعتی«  »ســیدمجتبی  نوشــتۀ 
کتــاب  ســوره مهر در 230 صفحــه و بــا قیمــت 15 هــزار تومــان چــاپ و روانــۀ بــازار 
کتــاب را طــی مــدت  شــد. »ســیدمجتبی شــریعتی« پژوهــش و نــگارش ایــن 
دو ســال بــه اتمــام رســانده اســت. او همچنیــن از تیــم مدرســان مجموعــۀ 
ــد  ــا ص ــر ت ــاب »صف کت ــی  ــماره های قبل ــه در ش ک ــت  ــه اس ــۀ آین ــی مدرس آموزش
ایــن  دیگــر  عضــو  دیماســی«  »محمــد  تألیــف  مســتند«  فیلــم  در  مصاحبــه 

مجموعــه معرفــی شــده بــود. 
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»جــرم یحیــی« مســتندی نیمــه داســتانی از دو مقطــع و 
خــط زمانــی مختلــف اســت. در خــط نخســت داســتانی، 
کــه به دنبــال فــردی بــه نــام  مــرد جوانــی را می بینیــم 
»ســید هــادی« می گــردد. او هم زمــان و در جریــان همیــن 
ــک  ــدام، ی ــا هرک ــده و آنه ــی را دی ــراد مختلف ــتجو، اف جس
بخــش از داســتان قدیمی تــر را روایــت می کنند. داســتانی 
کــه ســال ها قبــل و در دورۀ حکومــت حــزب بعــث عــراق 
افتــاده اســت. درســت همــان  اتفــاق  رژیــم صــدام،  و 
کــرده بــود.  کــه صــدام زیــارت اربعیــن را ممنــوع  ســالی 
ــر مــی رود، خــط داســتانی  به تدریــج، هرچــه فیلــم جلوت
قدیمی تر پررنگ تر می شــود و ما در اواســط فیلم متوجه 

کــه جــرم اصلــی یحیــی چــه بــوده! می شــویم 
کــه در زمــان معاصــر اتفــاق   خــط داســتانی اولیــه فیلــم 
می افتــد، ســاختاری مســتندگونه دارد. امــا خــط دوم 
گذشــته اســت، تمامــًا  کــه درواقــع یــادآوری  داســتانی 
مــوارد،  این جــور  در  کــه  می دانیــم  شــده .  بازســازی 
کار مهــم انجــام  کارگــردان بایــد در تدویــن نهایــی، ســه 
دهد. اواًل باید قســمت های مســتند فیلم قوی باشــند. 
در ثانــی قســمت های بازسازی شــده نیــز خوب و درســت 
ســاخته شــده باشــند. و نهایتًا ترکیب این دو نیز دقیق و 
متناســب به هم پیوند زده شــوند. در این صورت، فیلم 
نهایــی می توانــد از مزیت هردوی آن ســاختارها برخــوردار 

باشــد.
بــاال  توقــع مخاطــب خیلــی  فیلم هــای مســتند،   در 
نیســت. او فقــط می خواهــد در مــورد ســوژه، اطالعــات 
خــط  کــه  اطالعاتــی  البتــه  بیاورنــد.  به دســت  کافــی 
داســتانی نیــز دارنــد. یعنــی ترتیــب و توالــی آنهــا نیــز مهــم 
کــه مســتند یعنــی، روایــت داســتان ســیر یــک  اســت. چرا
کــه عبــارت  ســری اطالعــات؛ برعکــِس فیلــم داســتانی 
اســت از اطالعــات مربــوط بــه داســتان. مستندســاز بــا 
که به مخاطب می دهد، برایش یک داســتان  اطالعاتی 
می ســازد و روایــت می کنــد. امــا در یــک فیلــم داســتانی، 
مخاطــب به دنبــال اطالعــات مربــوط بــه داســتان اســت. 
ایــن داســتان اطالعــات و اطالعات داســتان، عمده ترین 
تفــاوت یــک فیلــم مســتند با یــک فیلم داســتانی اســت.

 در فیلم هــای داســتانی توقــع مخاطــب خیلی باالســت. 
گــر فیلــم  مثــاًل توقــع دارد دوربیــن همه جــا بتوانــد بــرود. ا
کارگــردان از ایــن نظــر محدودیــت داشــته باشــند،  یــا 
بــه مســتند  کــه فیلــم داســتانی، تبدیــل  اینجاســت 
داســتانی می شــود. جــرم یحیــی، در ایــن بخــش چیــزی 
اســت بیــن ایــن دو. یعنــی چیــزی بیشــتر از یــک مســتند 

کمتــر از یــک فیلــم داســتانی. داســتانی و 
کــه مربــوط بــه ســازمان امنیــت  به ویــژه بخش هایــی 
یــا همــان اســتخبارات عــراق می شــود، خیلــی خــوب 

شهیدان سفر عشق

دولت آبــاد شــهر ری رفتــم. عکــس تمــام شــهدای 
زده  عراقی هــا  حســینۀ  در  را  اربعیــن  پیــاده روی 
کــه شــاهد عینــی ایــن  بودنــد. در آنجــا از چنــد نفــر 
کار را  گرفتــم و قصــۀ ایــن  حادثــه بودنــد، روایــت 

خــودم نوشــتم.

سیدهادییکشخصیتواقعیبوده؟
کــردم و نمادیــن  خیــر، مــن خــودم ایــن را طراحــی 
کــه از مــردم عــراق شــنیدم  اســت. در روایت هایــی 
کــه مــن از آن اقتبــاس  یــک چنیــن چیــزی نبــوده 
نیــز  ســیدهادی  شــخصیِت  داســتاِن  کنــم. 

پــردازش ذهــن خــودم بــوده.

چراجرمیحیی؟
کار جــرم یحیــی اســت، در صورتی کــه  اســم ایــن 
مرتکــب  جرمــی  هیــچ  مــا،  داســتان  یحیــاِی 
گــر بــا ســکوالرترین دیــد و بــدون  نشــده؛ حتــی ا
کنیــد؛ بــاز  تعصبــات مذهبــی بــه ایــن قضیــه نــگاه 
کســی بــه خاطــر عقایــدش  کــه  غیــر منطقــی اســت 
شــکنجه شــود. مگــر می شــود، زیــارت هــم جــرم 
محســوب شــود؟ بــه ایــن دلیــل خــودم روی ایــن 

کیــد داشــتم. اســم تأ
 

بزرگترینحرف»جرمیحیی«
کــه  بزرگ تریــن حرف»جــرم یحیــی« ایــن اســت 
گــر حرکتــی مــورد رضایــت خداونــد متعــال باشــد،  ا
بــه هیــچ عنــوان قابــل توقــف نیســت. مخصوصــًا 
مــردم بجوشــد. قدرتــی  از دل  ایــن حرکــت  گــر  ا
کــه جلــوی مــردم و خــدا بایســتد، محکــوم بــه  هــم 
گــر ایــن قــدرت، بزنــد، شــکنجه  فناســت. حــال ا
کنــد یــا بکشــد، بــاز در مقابــل خواســت خــدا بســیار 
کــرده ام ایــن را در فیلــم  ضعیــف اســت. مــن ســعی 
بــه نمایــش بگــذارم. به عنــوان مثــال دیالــوگ آخــر 
برســاند.  را  ایــن  زیــادی می توانــد  تــا حــدود  کار 
کــه افســر عراقــی می گویــد: »بگذاریــد زنــش  جایــی 
بــرود تــا عبرتــی شــود و ایــن راه را ادامــه ندهنــد«.

از»جرمیحیی«بگویید.
ســال ها  بــه  برمی گــردد  یحیــی  جــرم  ماجــرای 
قبــل؛ یعنــی زمانی کــه صــدام نخســت وزیر عــراق 
بــرای مراســات  شــد و یک ســری محدودیت هــا 
کــرد. ازجملــه اینکــه  محــرم و عزاداری هــا اعــالم 
می شــد  نظــارت  مداحــان  اشــعاِر  روی  بایــد 
از  یک ســری  نباشــد.  بعــث  ذائقــۀ  خــالف  تــا 
کار موافــق نبودنــد و در مقابــل  مداحــان بــا ایــن 
آن  نظــام  و  مــردم  بیــن  کردنــد.  مقاومــت   آن 
گرفــت. تقریبــًا ســال  زمــان عــراق، درگیــری بــاال 
کــه  کــرد  کــه دولــت وقــت عــراق، اعــالم  56 بــود 
در  اســت.  ممنــوع  اربعیــن  پیــاده روی  امســال 
همــان ســال »آیــت اهلل حکیــم«، »آیــت اهلل صــدر« 
و چندیــن نفــر از مراجــع دیگــر، پیــاده روی اربعیــن 
کردنــد. بنا بر ایــن حکــم،  کفایــی اعــالم  را واجــب 
کربــال راه  افتادنــد.  یــک عــده از نجــف بــه ســمت 
ــی »ُطِویریــج«،  ــال، حوال کرب ارتــش بعــث، نزدیــک 
راه ایــن ُزوار را از زمیــن و آســمان بســت. اول بــا 
جنگنــده دیــوار صوتــی را  شکســت و بعــد جلــوی 
کــرد. بــه سمت شــان شــلیک  اینهــا را بــا تانــک ســد 
ــادی  ــداد زی ــهید و تع ــر ش ــده نف ــدود هج ــرد و ح ک
کــه بــه آب  کمــی  هــم دستگیر شــدند. فقــط عــدۀ 
کربــال برســند. بعــد از ایــن  زده بودنــد، تواســتند بــه 
حادثــه، پیــاده روی اربعیــن تعطیــل نشــد؛ ولــی بــا 
مشــقت های فــراوان، صــورت می گرفــت. مــردم 
از تــرس مــزدوران دولــت، مخفایانــه بــه ایــن ســفر 
کــه درصــورت دســتگیری، شــش  می رفتنــد؛ چــرا 
ســالی شــکنجه می شــدند. »جــرم یحیــی« هــم 
بــه ایــن موضــوع اشــاره دارد. خالصــۀ داســتان 
بــه جــرم شــرکت در  را  نفــر  یــک  کــه  ایــن اســت 
ایــن  در  کرده انــد.  دســتگیر  اربعیــن  پیــاده روی 
فیلــم، داســتان دســتگیری ایــن فــرد را می بینیــم.

کارتانرابگویید. ماجرایشروع
مــا بــرای ایــن فیلم، خیلــی روایت و مســتند ضبط 
کــه روایتگــر  کردیــم و در نهایــت، ترجیــح دادیــم 
کــه صرفــًا داســتان را بیان  ســوژه باشــیم؛ ســوژه ای 
ــدارد. بعــد از شــنیدن  می کنــد و وجــود خارجــی ن
روایت هــای مختلــف، بــه حســینیۀ عراقی هــا در 

حماسه ای که جرم بود
شــکنجه،  بــه  مربــوط  ســکانس های  بازسازی شــده. 
ــد.  ــذار درآمده ان ــًا بی نقــص بازسازی شــده و تأثیرگ تقریب
تــا جایــی کــه در برخــی از دقایــق، مخاطــب نیــز می توانــد 
مثــل زندانیــان، درد و رنج هــای حاصــل از شــکنجه ها را 

کنــد. احســاس 
کــه در فیلم هــای داســتانی،  گفتیــم   در ســطور قبلــی 
دوربین نمی تواند محدودیت داشــته باشــد. باید دقیقًا 
گــر  کــه مخاطــب توقــع دارد؛ حتــی ا همان جایــی باشــد 
کــه از نــگاه قهرمــان فیلــم، داخــل حوز چــه ای  بنــا باشــد 
ایــن ســکانس، به قــدری  از آب، غوطــه ور شــویم.  پــر 
کــه مخاطــب می توانــد خــودش را  خــوب ســاخته شــده 
کامــاًل به جــای قهرمــان داســتان احســاس کنــد و از خــود 
گــر مــن در ایــن شــرایط بــودم، آیــا می توانســتم  بپرســد: ا
کنــم و نفــس  از الی نرده هــای آهنــی، بینــی ام را خــارج 

بکشــم؟
شــاید همیــن ابهــام، باعــث تأثیرگــذاری فوق العــادۀ ایــن 
ســکانس شــده. البته ممکن اســت برخی از مخاطبان، 
کــه می توانســتند در آن شــرایط  بــه ایــن نتیجــه برســند 
کارگــردان بــرای  کــه  هــم نفــس بکشــند و شــاید الزم بــود 
ایــن دســته از مخاطبان، فاصلۀ نرده هــا را کمتر می کرد! 
کــه شــکنجه گران زنــدان،  همچنیــن، شــاید الزم بــود 
این قــدر بــدون مقدمــه، خانــواده و همســر قهرمان فیلم 

گــرو نگیرنــد! را بــه 
داســتانی  خــط  در  کــه  اســت  ایــن  بعــدی  نکتــۀ   
شــکنجه  بــه  مربــوط  ســکانس های  بازسازی شــده، 
کرده انــد. البتــه خودشــان  کلیــت ایــن بخــش، غلبــه  بــر 
باقــی  بــه  فقــط،  بلکــه  ندارنــد.  مشــکلی  فی نفســه 
کافــی بــرای طرح شــدن  بخش هــای داســتان، فرصــت 
صحنه هــای  مفصل تــر  روایت کــردن  مثــاًل  نداده انــد. 
دســتگیری، می توانســت به مخاطب فرصت بیشــتری 
بدهــد کــه بهتــر بــا قهرمــان داســتان همزادپنــداری کند. 
بــا تمــام ایــن حرف هــا، ایــن ســکانس ها  نمــره قبولــی 

می گیرنــد.
 در خــط روایــی اصلــی مســتند مــا می توانیــم وضعیــت 
فعلــی را بــا گذشــته مقایســه کنیم. یعنــی در تمام مســیر 
گرفته انــد  موکب هــای زواری جــای زندان هــای قبلــی را 
و خدمــه داخــل آنهــا به جــای شــالق و شــکنجه، بــا 
بهتریــن امکانــات از زوار پذیرایــی می کنند. به این ترتیب 
مســتند جــرم یحیــی، تبدیــل بــه داســتان خــود زیــارت 
اربعین می شــود. زیارتی که چند ســال اســت که تبدیل 
بــه یکــی از شــگفت ترین حــوادث امــروز شــده اســت. 
میلیون هــا آدم بــا ملیت هــای مختلــف، امــا بــا هــدف 
و مقصــدی مشــترک، قــدم در مســیر ایــن راهپیمایــی 
مقــدس می گذارنــد؛ امــا بســیاری از رســانه های جهــان، 

ــد! ــدن آن دارن ــعی در ندی س

گفت و گو با »محسن هادی« کارگردان اثر داستانی »جرم یحیی«



نگاهی بر  اثر داستانی »جرم یحیی«

سینمای شهیدپرور

تجربۀعماردردهۀشصت
کـــه  جشـــنوارۀ عمـــار یـــک ریشـــۀ تاریخـــی دارد 
ظهـــورش  و  برمی گـــردد  جنـــگ  ســـال های  بـــه 
از  از فتنـــۀ 88 نیســـت. آن موقـــع خیلـــی  بعـــد 
روســـتاهای ایـــران تلویزیـــون و بـــرق نداشـــت. 
نیروهای جهادی، فیلم های ســـینمای جنگ را 
می بردند و در روســـتاها نمایـــش می دادند. یادم 
هســـت بیژن به روســـتای مـــا آپارات مـــی آورد که 
صدا نداشـــت، خودش روی فیلم حـــرف می زد. 
کـــه بیژن بـــه ما یک  بعـــدًا یکـــی از بچه هـــا  گفت 
کـــه بهتـــر از فیلم نامۀ  فیلم نامـــۀ  دیگـــر می گفته 

اصلـــی بود.
کـــه  پســـر یکـــی از اقـــوام هـــم چهـــارده ســـاله بـــود 
مفقوداالثر شد؛ پرسیدم: غالم چطوری به جبهه 
که نمی دانست  گفتند: »غالم  رفت و شهید شد؟ 
جنگ چی هســـت، بیژن او را به کشتن داد. بیژن 
خودش یـــک ســـخنرانی و ســـناریو در مـــورد امام 
کـــه مقابـــل مخاطبیـــن پیاده  و انقـــالب داشـــت 
کـــه بک گرانـــدش آن فیلـــم بـــود واال توی  می کـــرد 

ســـینما که اســـم امـــام نمی آمد.« 
کارگـــزاران،  در دهـــۀ هفتـــاد، عصـــر رفاه زدگـــی و 
کشـــیده شـــد. دهۀ هشتاد  فتیلۀ انقالب پایین 
کـــه نـــگاه انقالبـــی جـــرم و یک نـــگاه خیلی  هـــم 
زشـــت شـــد. از ایـــن زاویه، عمـــار برایـــم مقدس و 
که در  دوست  داشـــتنی است. جشـــنوارۀ عماری 
دهۀ 60 داشـــتیم، شهید تولید می کرد. هدف ما 

هـــم باید در این ســـطح باشـــد. 

زمیِنبازیتربیت
کالس هـــای درس غیرســـنتی و فضاهایـــی داریم 
که هرکســـی در آن هـــا قرار می گیـــرد، بنا به ماهیت 
تربیـــت می شـــود. مثـــاًل در معمـــاری  آن فضـــا، 
ســـاختمان ها، در کشـــوری مثـــل تاجیکســـتان، 
خیلـــی  چـــون  نـــدارد  وجـــود  ٌاپـــن  آشـــپزخانۀ 
کـــه مهمـــان، زنشـــان را در  بی حیایـــی می داننـــد 
آشـــپزخانه ببینـــد؛ اما در معمـــاری جدیـــد ایران، 
آشـــپزخانۀ غیر ٌاپـــن نداریم، تربیت می شـــویم که 
حیـــا از بیـــن بـــرود. مثال دیگـــر، فوتبال اســـت که 
آقای کیســـینجر بـــرای تربیت دوقطبـــی آدم های 
جهان، مثل دمکرات و جمهوری خواه، پیشنهاد 
کـــه فوتبـــال را دنبال می کنـــد، در  داد. جامعـــه ای 
واقـــع ســـاختارهای دو قطبـــی را تمریـــن می کند. 

در تشـــیع و انقـــالب اســـالمی هـــم، زمین هایـــی 
مثل هیئت های مذهبـــی داریم. هیئت ها صرفًا 
جایـــی بـــرای عـــزاداری نیســـت، فضایی اســـت 
برای حســـینی شـــدن. دفاع مقـــدس یک زمین 
تربیـــت بـــود، وقتی داخـــل آن می شـــدید، بدون 
کســـی درس بدهـــد، آمـــوزش می دیدید.  این که 
شـــاهرخ ضرغـــام می رفتـــی و حـــّر امـــام خمینی 
می آمـــدی. یکـــی دیگـــر از زمین هـــای قدرتمند، 
جهاد ســـازندگی بود که هرکســـی آن جا می رفت، 
انقالبـــی بیرون می آمـــد؛ به همین دلیـــل هم آن 
که  کشـــتند. عمار هـــم ماهیتی این گونـــه دارد  را 
هنوز ظرفیتش به ظهور نرســـیده است. هرکس 
در زمیـــن عمـــار آمـــد، وقتـــی خـــارج بشـــود، نوع 
انقالبـــی بودنش بســـیار نزدیـــک به نـــگاه امام و 
آقـــا می شـــود. در جامعه  مذهبی هایی هســـتند 
کـــه نمی تواننـــد نـــگاه آقـــا را متوجه شـــوند. عمار 
کـــه آن هـــا را بـــا حقیقت  زمیـــن بـــازی ای اســـت 
که  انقالب آشـــنا می کنـــد. مثـــل مدافعان حـــرم 
اصـــاًل نمی توانی ماهیـــت آن ها را بشناســـی مگر 
کسی نمی تواند  این که ســـینمای عمار را ببینی. 
گریه نکند. داعش  مســـتند »مادرانه« را ببینـــد و 

گریـــه می کند.  هـــم مادرانـــه را ببیند، 

شأنعماردرانقالب
جایگاه جشـــنوارۀ عمـــار در انقالب اســـالمی مثل 
که  جایـــگاه منبـــر در هیئت هـــای مذهبی اســـت 
ایجـــاد می کنـــد. شـــور  بصیـــرت  به جـــای شـــور، 
کـــه بعـــد از آن شـــکل می گیـــرد، باعـــث  انقالبـــی 
کـــه شـــما بروید قمـــه بزنیـــد. می گوید  نمی شـــود 
شـــور حسینی داشته باشید و بروید شهید شوید؛ 
اما مثل شـــیعه انگلیســـی دچار انحراف نشـــوید. 

آیندۀعمار
فیلـــم ســـینمایی خروجـــی از عمـــار نداشـــتیم. 
کرده اند.  فیلم های داســـتانی را هـــم تازه شـــروع 
طالبـــی، حاتمی کیـــا یـــا دیگـــران، از قبـــل بودند 
کم انـــد. عمـــار هنوز شـــکوفه نزده و یـــک نهال  و 
گـــر این  کرده؟ ا قشـــنگ اســـت اما چه غوغایـــی 
درخـــت شـــود، شـــکوفه بزنـــد و میـــوه بدهد چه 
از  گســـترده ای  نســـل  ان شـــاءاهلل  می کنـــد؟  کار 
کارگردان هـــای انقالبـــی، دو دهـــۀ آینـــده، تاریـــخ 
می دهنـــد؛  تغییـــر  ابـــد  تـــا  را  ایـــران  ســـینمای 
سینمای روشـــن فکری باید برود و بمیرد. عمار، 
طوفـــان فکـــری دســـته جمعی انقالبیـــون ایران 
که در اوایل انقالب اســـالمی  اســـت. مثل اتفاقی 
در حوزۀ ســـینما افتاد، دوباره این اتفاق و انقالب 
که  در ســـینما خواهد افتـــاد. نســـلی را می بینید 
کـــه  می گویـــد، مـــن یـــک بچه مســـجدی بـــودم 
گوشـــی  را برداشـــتم، ایـــن فیلم را  همین طـــوری 
به عشـــق عمار ســـاختم که بروم فانـــوس بگیرم. 
بچه هـــا مرا بـــاالی ســـن بردند و تشـــویق کردند. 
عمـــار در برگـــزاری مراســـم هم خالقیـــت به خرج 
داد. قبـــاًل در مراســـم شـــهدا، مـــادر و پدر شـــهید 
کســـی نمی گفـــت مادر  ته ســـالن می نشســـتند. 

شـــهید بیاید جایـــزه بدهد، ولی عمـــار ایده های 
جدیـــد داد، فضـــا را تغییـــر داد. گفت صـــف اول، 

مال مادر شـــهید اســـت.

»مردمیبودن«جشنوارۀعمار
جناح های سیاســـی اصول گرایـــی و اصالح طلب 
اســـت.  ســـاخته  را  آن هـــا  دولـــت  کـــه  داریـــم 
کـــه جناحـــی  یـــک جریـــان انقالبـــی هـــم داریـــم 
ضدانقـــالب  جریـــان  دارد.  »مـــردم«  اســـم  بـــه 
جریـــان  و  غـــرب  امنیتـــی  ســـرویس های  کـــه 
شبه روشـــن فکری در ایران هســـتند هـــم جناح 
گاهی مردم  که هیچ وقت بـــا مردم نبودند،  دارند 
را فریـــب می دهند. این ها همان هایی هســـتند 
که  کنیم  کارتن خواب ها را عقیـــم  کـــه می گوینـــد 

ک شـــود. گندشـــان پا
انقالب متعلق به مردم اســـت و آن ها انقالب را تا 
این جـــا آورده اند. مـــردم را از تاریخ انقالب حذف 
کنید، تهش چیـــزی می ماند؟ هیچی. این چند 
که ســـر ســـفرۀ  تـــا آدم به اصطـــالح ذخایر انقالب 
انقـــالب، همیشـــه نـــان بـــه نـــرخ روز می خورند، 
مـــردم هســـتند؟! مـــردم خـــون دل می خورنـــد. 
تیـــر  ســـوم  و  خـــرداد  دوم  کـــه  هســـتند  مـــردم 
می آیند، هنـــوز هم بعد از تحریم هـــا می آیند رأی 
می دهنـــد. انقالب، جنـــگ، تحریـــم، بدبختی، 
بـــاز هـــم نهـــم دی می آیند، هـــر راهپیمایـــی 22 
بهمـــن بیشـــتر از قبـــل می آینـــد. مردم هســـتند 

کـــه آمریکایی ها جـــرأت نمی کنند به مـــا نزدیک 
کـــرد  شـــوند. مـــردم را نمی شـــود تقســـیم بندی 
بـــه مردم فتنـــه و مردم غیرفتنـــه، چنیـــن چیزی 
نداریـــم. مردم، مردم هســـتند. چهارتـــا اعضای 
که در خیابان  سازمان منافقین و پدرسوخته ها 
گول زدند و ســـطل  آمدنـــد، چهارتا جـــوان را هم 
کـــی می گویـــد این هـــا مردم  زبالـــه آتـــش  زدنـــد، 
هســـتند؟ مردم 25 خرداد به صحنـــه آمدند. آقا 
گفت بروید خانـــه، دیگر هیچ کس بیرون نیامد. 
فکر می کنـــی مردم ایـــران خیمۀ امام حســـین را 
آتـــش می زننـــد؟ این با عقل ســـازگار نیســـت. به 
خـــود آمریکایی ها بگویی، خندۀ شـــان می گیرد. 

کرانهایمردمی ا
کران هـــای مردمـــی جشـــنوارۀ عمار، شکســـتن  ا
و  ســـینما  بـــود.  نمایـــش  و  کـــران  ا انحصـــار 
صداوســـیمای مـــا، بچه ها را نشـــان نمی دهند. 
صداوســـیمای ما به دلیل ســـاختارهای اشتباه، 
انقالبـــی نیســـت امـــا بی گنـــاه اســـت؛ به خاطـــر 
یـــا  »داد«  مســـتند  هیچ وقـــت  محافظـــه کاری، 
کلوار« را  »جمهوریت در جمعه بازار« یا »ســـیالب 
نشـــان نمی دهد، اصاًل نمی توانـــد در این فضاها 
بیایـــد. در این صـــورت، بچه هـــا همگـــی بیـــژن 
کـــه جـــاده، برق و  می شـــوند. تا ته روســـتاهایی 
حتی آب هم نیســـت، می روند فیلم ها را نشـــان 

می دهنـــد. 

هرکسدرزمینعمارآمد،وقتیخارج
بشود،نوعانقالبیبودنشبسیارنزدیک
بهنگاهاماموآقامیشود.درجامعه
مذهبیهاییهستندکهنمیتوانندنگاه
آقارامتوجهشوند.عمارزمینبازیای
کهآنهاراباحقیقتانقالبآشنا است
کهاصاًل میکند.مثلمدافعانحرم
نمیتوانیماهیتآنهارابشناسیمگر
اینکهسینمایعمارراببینی.

ســـیدیوســـفمـــرادی،بااســـتنادبـــهنمایشفیلمتوســـطجهـــادســـازندگیدردهه60،معتقداســـتجشـــنوارۀعمـــارمتولـــدفتنۀ88«
نیســـت،بلکهازســـال59درکشـــورجریانداشتهاستاماهمانندبســـیاریازدستاوردهایانقالباســـالمی،بعدازجنگبهانزواکشیده
شـــدوزیرچرخدندههایرفاهزدگیدهۀهفتاد،لهشـــد.اینفعالسیاســـیوپژوهشـــگرحوزۀانقالباســـالمی،دریادداشـــتیشـــفاهیبه

جایـــگاهجشـــنوارۀعمارونقشآندرآیندۀســـینمایایرانپرداختهاســـت.

تحلیل سید یوسف مرادی از آثار و ساختار جشنوارة مردمی فیلم عمار

صداوسیمابهخاطرمحافظهکاری،هیچوقتمستند»داد«یا»جمهوریتدرجمعهبازار«یا
»سیالبکلوار«رانشاننمیدهد،اصاًلنمیتوانددراینفضاهابیاید.دراینصورت،بچهها

همگیبیژنمیشوند.تاتهروستاهاییکهجاده،برقوحتیآبهمنیست،میروند.
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ماهیت و ویژگی های 

طـــزن
ارضای حس برتری جویی

: بیننـــدۀ طنـــز با توجه بـــه حـــس برتـــری، همـــواره بـــه 
کمـــدی، احســـاس برتـــری  حماقت هـــای شـــخصیت 
کـــرده و بـــا خندیدن بـــه آنهـــا، آرامش می یابـــد و حس 

برتری جویـــی خـــود را ارضـــا می کنـــد.

سوژه ی طنز

که ســـوژۀ طنز،  وجـــه تمایز طنز بـــا هجو در این اســـت 
عمومی بوده، درحالی که ســـوژۀ هجو، شـــخص خاصی 
اســـت. بعضًا طنزنویس با تمســـخر شـــخص خاص، به 

که شـــبیه او هســـتند، حمله می کند. همـــۀ آنهایی 

 آشنازدایی در طنز

برعکـــس ملـــودرام، دلیـــل احســـاس لـــذت از آثـــار طنـــز و 
کمدی، آشـــنازدایی اســـت. طنز در برابر جهـــان، دیدگاهی 
وارونـــه اتخـــاذ می کنـــد و ازطریـــق بیگانه ســـاختن مـــا، بـــا 
زندگـــی روزمـــره، مـــا را بـــه ایـــن نـــوع زندگـــی بازمی گردانـــد 
و غافلگیـــر می کنـــد. مـــا در اثـــر غافلگیری هـــای پیاپـــی در 
کســـب تجربیـــات جدید همراه اســـت،  کـــه با  دنیـــای طنز 

لـــذت می بریـــم. می خندیـــم و 

شانس ها و تصادف های 
هدفمند در طنز

مجمـــوع  در  طنـــز  در  تصادفـــات  و  شـــانس ها 
کـــی از رعایت نظمـــی دقیق  کـــه حا برآینـــدی دارنـــد 
و حساب شـــده در الیه هـــای زیریـــن اســـت. در طنـــز 
کـــم اســـت؛ اّمـــا از  هـــم، قوانیـــن علـــت و معلولـــی حا
دیـــد افـــراد ظاهربین مخفـــی می مانـــد. در طنز هم، 
ماننـــد ملودرام، نهایتًا خوبی بر شـــر پیروز می شـــود و 
که معمواًل این  تفاوت طنـــز با ملودرام در این اســـت 
کمدیـــن نیســـت؛ بلکه  پیروزی هـــا، حاصـــل تـــالش 
نتیجه یک ســـری اتفاقات تصادفـــی و البته هدفمند 

کمدین اســـت. به ســـود 

حقیقت نمایی در طنز

کمدی با شـــیرین کاری ها و آزادی هـــای بی حد و حصرش 
گریزش، همـــان دنیایی  و بـــا مشـــخصه های احساســـات 
کـــه آدمی، همـــواره تصـــورش را می کند و به شـــدت  اســـت 

هـــم خواهان زندگی در آن اســـت.

تلطیف افکار در طنز

طنـــز ســـعی دارد تا ذهـــن و روح ما را تلطیـــف نماید تا 
کاممان شـــیرین  بـــه این وســـیله، امور دنیـــا را هم به 
کنـــد. لـــذا مـــا را از داشـــتن افـــکار غلـــط و منفـــی منع 
کار، مجازاتمان  می کند و حتـــی در صورت تمرد از این 
می کنـــد. از ایـــن رو موش ها نصیب زنـــان موش ترس 
شـــده و خســـیس ها را همـــواره در معـــرض از دســـت 

دادن ثروتشـــان قـــرار می دهد.

موجه شدن امور غیر موجه

کمـــدی، اغلـــب بـــا دو حالـــت مواجـــه هســـتیم: اول؛  در 
نقض یـــک اصل بنیادین در نتیجۀ انتظـــارات نابه هنگام 
مرســـوم،  کلیشـــه های  گونـــی  واژ دوم؛  و  تناقض آمیـــز  و 
درنتیجـــۀ تصویـــری وارونـــه از دنیـــای بیـــرون و ارزش ها و 
که بـــا تجربـــۀ زندگی روزمـــرۀ مخاطـــب، مغایر  متعلقاتـــی 

. ست ا

بی انصافی طنز

کمتر دچار عذاب وجدان می شـــوند.  کمـــدی،  قهرمانـــان 
کوچک تریـــن  کمـــدی وقتـــی در معـــرض  شـــخصیت های 
خطر قرار بگیرند، ســـعی می کنند بـــرای حفظ جان خود، 
بدون هیـــچ عذاب وجدان یا احســـاس ترحمـــی، یکدیگر 
کام خطر بفرســـتند و حقوق دیگـــران را با بی انصافی  را بـــه 

کنند. بـــه نفع خود پایمـــال 

عدالت محوری طنز
طنـــز به شـــدت عدالت محـــور و خواهان اصالحات اســـت. 
در ایـــن دنیـــا، حتـــی بـــرای خطاهـــا، اشـــتباه ها و صفـــات 
که در زندگی ما مجازاتی برای آنها تعیین شـــده  ناپســـندی 
گرفته شـــده اســـت.  یـــا نشـــده، تنبیهـــات ســـختی در نظر 
گیجـــی، دروغ، توهم،  اعمالـــی از قبیـــل الف زنی، بالهـــت، 
خودشـــیفتگی، تکبر، خیانت، ظلم، شـــّیادی و... همواره 
محکـــوم به مجازات نیـــش انتقاد طنزنویـــس و خنده های 

هســـتند. مخاطبان  منتقدانۀ 

صراحت و بی احساسی طنز
طنـــز صریح و بی تعارف اســـت؛ چـــون در این دنیـــا، مطلقًا 
کمـــدی، دنیـــای منطق،  احســـاس وجـــود نـــدارد. دنیای 
اســـتدالل و مقایســـه اســـت. طنزنویس، نقص ها، خطاها 
و اشـــتباهات را بـــا درایـــت یـــک فیلســـوف رصـــد نمـــوده و 
همچـــون یک مصلـــح اجتماعی آنها را در قالـــب نکاتی نغز، 

آشـــکار و منعکس می ســـازد.

نفی تابوها در طنز

کـــه به عنـــوان  کمـــدی به دنبـــال نفـــی پدیده هایـــی اســـت 
کمـــدی،  تابوهـــای مســـلط اجتماعـــی، تثبیـــت شـــده اند. 
در  کـــه  را  مـــا  موردقبـــول  هنجارهـــای  و  الگوهـــا  تمامـــی 
کـــرده و دری را بـــه روی  عالـــم بیرونـــی اعتبـــار دارد، نقـــض 

می گشـــاید. ناممکن هـــا 

دنیای طنـــز دنیای خاصی اســـت. اصواًل چنیـــن دنیایی 
در عالم واقعیت، وجود ندارد؛ اّما جالب اینجاســـت که 
باوجـــود مجازی بودن این دنیا، قوانین، آداب ورســـوم و 
حتی طـــرز رفتار و ظاهر ســـاکنانش، بیـــش از هر دنیای 
دیگری مشـــخص، مدّون و الزم  االجراســـت. اصلی ترین 

ویژگی های طنـــز عبارت اند از:
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ارضای حس برتری جویی

: بیننـــدۀ طنـــز با توجه بـــه حـــس برتـــری، همـــواره بـــه 
کمـــدی، احســـاس برتـــری  حماقت هـــای شـــخصیت 
کـــرده و بـــا خندیدن بـــه آنهـــا، آرامش می یابـــد و حس 

برتری جویـــی خـــود را ارضـــا می کنـــد.

 آشنازدایی در طنز

برعکـــس ملـــودرام، دلیـــل احســـاس لـــذت از آثـــار طنـــز و 
کمدی، آشـــنازدایی اســـت. طنز در برابر جهـــان، دیدگاهی 
وارونـــه اتخـــاذ می کنـــد و ازطریـــق بیگانه ســـاختن مـــا، بـــا 
زندگـــی روزمـــره، مـــا را بـــه ایـــن نـــوع زندگـــی بازمی گردانـــد 
و غافلگیـــر می کنـــد. مـــا در اثـــر غافلگیری هـــای پیاپـــی در 
کســـب تجربیـــات جدید همراه اســـت،  کـــه با  دنیـــای طنز 

لـــذت می بریـــم. می خندیـــم و 

حقیقت نمایی در طنز

کمدی با شـــیرین کاری ها و آزادی هـــای بی حد و حصرش 
گریزش، همـــان دنیایی  و بـــا مشـــخصه های احساســـات 
کـــه آدمی، همـــواره تصـــورش را می کند و به شـــدت  اســـت 

هـــم خواهان زندگی در آن اســـت.
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بازنمایی )به خاطرآوردن( 
طنز

بازنمایـــی  و  نمایشـــی  رویدادهـــای  جداســـازی 
می شـــود.  خنـــده  ایجـــاد  باعـــث  کـــه  آنهاســـت 

اجتماعی بودن طنز

بـــرای  آن  مخاطبـــان  کـــه  ملـــودرام  برخـــالف  طنـــز 
بـــه ســـکوت دارنـــد،  غرق شـــدن در داســـتان تمایـــل 
نیازمنـــد حضـــور و همراهـــی دیگر مخاطبان هســـتند. 
که توصیه شـــده تا طنـــز را به صورت  برای همین اســـت 

کننـــد. دســـته جمعی تماشـــا 

خنداندن و پایان خوش طنز

کمدی بایـــد از خطی داســـتانی، لحظات خنـــده آور و 
پایانـــی خوش برخوردار باشـــد. 

 جایگزینی عواطف، صفت ها یا 
قیدها به جای افراد در طنز

کمدی درســـت برعکس تراژدی اســـت.  ین خصوصیت 
کمدی یکی  کمـــدی هر اندازه عواطف با شـــخصیت  در 
کمدی،  کمیک تر اســـت؛ به همین خاطر نام آثار  شـــود، 
معمـــواًل اســـم عـــام یـــا صفـــت اســـت. مثل خســـیس، 
قماربـــاز؛ اّمـــا نـــام آثـــار تراژدی معمواًل اســـم شـــخصیت 

اســـت مثل هملـــت، مکبث.

انسانی بودن طنز

کـــه می خندد«. داشـــتن  »انســـان، حیـــوان ناطقی اســـت 
جنبه ای انســـانی، همواره از الزامات طنز اســـت. انســـان با 
کیفیتی خنده دار  کیفیتی انســـانی بـــه امور، بـــه آن  اعطای 

. می بخشد

تقلیل امور متعالی به 
غیرمتعالی در طنز

بـــه مـــاده،  از منحرف کـــردن توجـــه مخاطـــب از معنـــا 
کرد.  می تـــوان به عنـــوان الگویـــی بـــرای طنـــز اســـتفاده 
مثل مـــرگ به بازشـــدن حســـاب ورثه، مذهب بـــه ریا و 
تزویـــر، جنگ به شـــرکت در یک پیک نیـــک پرهیجان.

قهرمانان طنز

کـــه دلشـــان  کاری را انجـــام می دهنـــد  اغلـــب همـــان 
می خواهـــد، حتـــی در برابـــر افـــراد متشـــخص و محترم 
کـــه خـــودداری در برابر آنها ضـــروری به نظر می رســـد. با 
گهانی، دســـت به خرابـــکاری می زنند. هیجان هـــای نا

اصالحات طنز

طنز همیشـــه به تفـــاوت میان وضعیت »آنچه هســـت« 
گاه اســـت و خواهان  و »آنچـــه باید باشـــد«، به شـــدت آ
تغییر اوضاع به بهترین شـــکل ممکن اســـت؛ اّما اجرای 
اصالحـــات در طنـــز با خشـــونت و اجبار همراه نیســـت، 
بلکـــه امـــر به شـــکلی بطنـــی و در فضایـــی مفـــرح انجام 

. د می گیر

اعتراض آمیز بودن طنز

که تبدیـــل به هنر  طنـــز زادۀ اعتـــراض اســـت؛ اعتراضی 
شـــده اســـت. موضوع مـــورد اعتراضـــش هم ارزشـــمند 
بـــاد آدم هـــا را  اســـت. طنـــز ســـتایش نمی کنـــد؛ بلکـــه 
می خوابانـــد. افشـــای بالهـــت و تنبیه رذالـــت دو عنصر 

اساســـی طنز هســـتند.

اتفاقات طنز

ســـوءتفاهم، نقش عوض کردن شـــخصیت ها، اشـــتباه، 
جابه جایـــی، شـــانس و تصـــادف، رخدادهـــای پیاپی، 
اتفاقاتـــی هســـتند  و...  گریـــز ماجراجویانـــه  و  تعقیـــب 
خ می دهنـــد. همچنیـــن  کـــه در دنیـــای طنـــز مرتـــب ر
از  می تواننـــد  آزادی  کمـــال  در  طنـــز  شـــخصیت های 

کننـــد. هنجارهـــای اجتماعـــی تخطـــی 

پوشش کمیک طنز

کمیک، برای آنکـــه از زهر ماجراها بکاهند، تکنیک ها  آثار 
گریـــز از متن اصلی  و فنـــون خاصـــی را به منظـــور انحراف و 
کمـــدی در اصـــل، نوعـــی بـــازی بـــرای  بـــه کار می گیرنـــد. 
که مشـــخصۀ اصلـــی آن، عدم  گریـــز از امـــور مأنوس بـــوده 

است. مســـتقیم  درگیری 

بازی با معانی در طنز

بـــازی با معانی آشـــنا و تثبیـــت شـــده از ویژگی های اصلی 
کمـــدی اســـت. طنـــز قواعـــد زبانـــی و رفتـــاری را در همـــۀ 

عرصه هـــا بـــه بـــازی می گیرد.
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راویان فتح فردا
هنری که باید تصویرگر آینده ای روشن باشد

محمود   شم آبادی
 نویسنده

مواجۀهنرمندباآینده
ــدون تعهــد چیــزی  ــا هنرمنــد ب ــر ی ــرای هن ــر ب شــعار هن
کــه هنــرش هــم  اســت در حــد یــک انســان مصرف گــرا 
ــد  ــا هنرمنــدی می توان تاریــخ مصــرف دارد. نویســنده ی
ادعــای مردمی بــودن کنــد کــه هنــرش در خدمــت مــردم 
باشــد. وقتی روشنفکرنماهای مملکت به قول مرحوم 
کافه هــا عــرق می خوردنــد،  »سیدحســن حســینی« در 
ــر  ــورد. هن ــان ورق می خ ــازی جوان ــا جانب ــت ب ــخ مل تاری
مــا در خدمــت انقــالب و مــردم و جنــگ نبــود. ســال ها 
جنــگ  بــه  رســیدیم  تحمیلــی  جنــگ  از  گذشــت، 
اقتصــادی. باز هم ســکوت طیف خاصی از هنرمنــدان! 
بــاز هــم ســیاه نمایی، بــاز هم غرغرهــا و نق نق های شــبه 
روشنفکری که آی ما چقدر بدبختیم و... در این میان 
نویســنده ای جــوان بــه اســم »مصطفــی رضایــی« کتاب 
»زایــو« را می نویســد کــه نه تنها امید به آینــده دارد، بلکه 
کــه برخــی از  مــا را بــه آینــده می بــرد. حقیقــت ایــن اســت 
هنرمندان و نویسندگان ما در گذشته مانده اند؛ در یک 

گذشــتۀ موهــوم ســیاه. اصــاًل سیاه نویســی، سیاه ســازی 
ــبک  ــک س ــه ی ــل ب ــت تبدی ــن مملک ــیاه بازی در ای و س
کــه در مواجهــه بــا پدیــده ای بــه  شــده. کمتــر کســی بــود 
اســم آینــده، هنرمندانــه دســت بــه قلــم ببــرد و بــا کمــک 

کنــد. کتابــی بــه اســم »زایــو« را خلــق  تخیــل 

آرمانشهردربرابرویرانشهر
ســینما بــه عنــوان یکــی از ابزارهــای مهــم در دنیــای 
معاصــر بــه تصویرســازی نامطلــوب از آینــده مشــغول 
ــودی اســت.  ــه ناب ــا رو ب ــه دنی ک اســت. آینــده ای ناامــن 
ویران شــهرها در سراســر دنیا به وجود آمده اند و امیدی 
بــه بهبــود وضــع جهــان نیســت. »زایــو« امــا ایــن خــط را 
گــر چه جهــان در »زایــو«، رو به نابودی اســت  شکســته. ا
کشــیده شــده، امــا  و چنــد ویران شــهر هــم بــه تصویــر 
ایــران در امنیــت و آرامــش اســت. تصویــر ایــران در »زایــو« 
کــه ســینمای ایــران بــه دنیــا  بــر خــالف تصویــری اســت 
گر ســینما تصویــری از ضعــف و تباهی  مخابــره می کند. ا
ایــران را بــه تصویــر می کشــد، »زایــو« تصویــر اقتــدار ایــران 

و آینــده ای پیشــرفته را بــه مــا نشــان می دهــد. هنــری 
مطلــوب اســت کــه بتوانــد امیــد را بــه جامعــه تزریــق کند 

و آینــده ای بــا افــق روشــن را بــه تصویــر بکشــد. 

راویانفتحفردا
چهــل ســال قبــل هنرمنــدی بــه اســم »ســیدمرتضی 
ــش،  ــد، حرف ــدون تعه ــر ب ــه هن ک ــود  ــده ب ــی« فهمی آوین
حــرف دل مــردم نیســت. آوینــی، راوی فتــح شــد. روایــت 
ــاخته  ــح س ــت فت ــد روای ــی. بای ــران انقالب ــح ای ــد ۀ فت کنن
می شــد تــا مــردم بــا رشــادت های رزمندگان آشــنا شــوند. 
بــرای دیروزمــان روایــت فتــح را داریــم. امروزمــان هــم 
کــه  سرشــار اســت از پیشــرفت ها و فتح الفتوح هایــی 
کــور نمی خواهنــد آن را ببیننــد. از شــهید  چشــم های 
»احمــدی  روشــن« بگیــر تــا مرحــوم »کاظمی آشــتیانی«. 
ــرفت در  ــا پیش ــه ت گرفت ــا  ــع هوافض ــرفت در صنای از پیش
گر پیشــرفت و فتح نیســت  ســلول های بنیادی. این ها ا
کــه ایــن  پــس چیســت؟ فقــط راویانــی می خواهیــم 
کننــد. »زایــو« داســتان روایــِت فتــِح  فتوحــات را تصویــر 

فرداســت؛ داســتاِن فردای انقالب اســالمی که به دست 
ــه افــراد منــزوی  جــوان مومــن انقالبــی رقــم می خــورد ن
افســرده. اصــاًل فــردا را همیــن »محســن حججی هــا« 
ــه  ک ــی  ــر نمی بین ــازند. مگ ــگرها« می س ــاس دانش و »عب
چگونــه بــا شهادتشــان انقــالب را بــه دنیــا صــادر کردنــد؟ 
کاری کــه غــرب بــا لشکرکشــی نتوانســت بکنــد! آری فــردا 

متعلــق بــه جــوان مومــن انقالبــی اســت. 
آینــده روشــن اســت. این شــعار، متأســفانه شــعار یکــی از 
بانک های ماســت تا شــعار هنرمند و دانشــجو و کارمند 
و بســیجی مــا! امــا حقیقــت ایــن اســت کــه آینــد ۀ پیــش 
روی مــا آینــده ای روشــن اســت؛ و امــا هنرمنــد حقیقــی 
بایــد تصویرگــر آینــده باشــد. آینــده ای کــه ســیاه نیســت، 
کــه روشــن اســت. همان طــور  تاریــک نیســت. آینــده ای 
هــم ۀ  در  را  آینــده  »مــن  فرمودنــد:  انقــالب  رهبــر  کــه 
زمینه ها روشــن می بینم.« باید روشــن بینی نســبت به 
آینده، جایگزین روشنفکربازی و روشنفکرنمایی شود؛ 
و »زایــو« در بــه تصویــر کشــیدن آینــد ۀ روشــن جمهــوری 

اســالمی، موفــق بــوده اســت.



زایــویکــیازکتابهــایخطشــکندرحــوزۀآینده
اســت،ایــننــگاهبــهآینــدهازکجاشــکلگرفت؟

از نوجوانــی در معــرض فیلم هــا و بازی هــای رایانــه ای 
یــک  بودنــد.  خارجــی  قهرمان هایــش  کــه  بــودم 
حالــت خسته  شــدن داشــتم از بــس قهرمان هــای 
آمریکایــی دیــده بودم. دوســت داشــتم خــودم کاری 
کــه فیلــم علمی تخیلــی  کنــم. جســت وجو می کــردم 
ایرانــی چــی هســت؟ ولــی بــا هیــچ  مواجــه می شــدم! 
یــا رمــان می خوانــدم ولــی خســته ام می کــرد. همیــن 
احســاس نیــاز باعــث شــد کــه مــن »زایــو« را بنویســم. 
بعد از مدتی با آقای سرشــار و امیرخانی آشــنا شــدم. 
وارد  آرام آرام  و  می کــردم  چــک  را  سایت های شــان 
کارهــای  کــردم بــه  فضــای نوشــتن شــدم. شــروع 
کالســیک خواندن. کالســیک ها جــذاب بــود، هــم 
کــه  از نظــر ســاختار و هــم از نظــر محتــوا. این جــا بــود 
قلــم مــن راه افتــاد. نثــر امثــال جــالل مغــز آدم را راه 
خــودت  هــم  بعــد  می دهــد.  جهــت  و  می انــدازد 

ــی.  کن ــق  ــی خل ــم می توان کم ک

پارســا« رمــان،دکتــر»علــی اصلــی شــخصیت
در چــرا 

ً
اصــوال نــه؟ یــا دارد خارجــی مشــابه

ــهمســألۀ ــرب ــیکمت داســتانهاوفیلمهــایایران
میشــود؟ پرداختــه قهرمانپــروری

خیلــی از تحلیل هــا، حرف هــا و نقدهــا بــه ادبیــات یــا 
کــه می گفتنــد قهرمــان نداریــم.  ســینما را می دیــدم 
داســتان های رو بــه اوج یــا فرآیندهــای رو بــه تعالــی 
نداریــم. داســتان های آرمان گرایانــه و رو بــه تعالــی 
کــم بــود.  کــه تصویــر دیگــری از جامعــه نشــان دهــد، 
کم بــودن آثــار در ایــن حــوزه، در مــن ایجــاد جســارت 
کــه بیایــم و بنویســم. از دورۀ  و جذابیــت می کــرد 
دبیرســتان بــه پروفســور حســابی عالقه منــد شــدم. 
کتــاب »مــرد نخســتین«  یــک روز معلــم ریاضی مــان 
کالس آورد و هــر جلســه یکــی، دو صفحــه  را ســر 
کتــاب را تهیــه  کتــاب را می خوانــد. بعــدًا ایــن  از 
کــردم. زندگی نامــۀ دکتــر  کــردم و شــروع بــه خوانــدن 
کــه خوانــدم.  کتاب هایــی بــود  حســابی جــزء اولیــن 
کــردم و بــه  کتاب هــای دیگــری از ایشــان تهیــه  بعــدًا 
زندگی شــان عالقمنــد شــدم. عالقــه و نــوع دریافــت 
کــه در زندگــی حقیقــی دوســت  شــما از چیزهایــی 
گاه شــما می نشــیند. قهرمــان  داریــد، در ناخــودآ
ــک  ــا ی ــد ت ــی درآم ــخصیت علم ــک ش ــم ی ــو« ه »زای

شخصیت عملیاتی و کنش گرانه.

بیشــتر داســتان اصلــی پیرنــگ مــورد در
دهیــد؟ مــی توضیــح

محور اصلی داستان زایو، دانشمند نخبه ای از ایران 
کــه ویــروس  کــه در برابــر یــک مشــکل جهانــی  اســت 
زایــو اســت، بلنــد می شــود و بــرای خنثی ســازی آن 
اقــدام می کنــد. در پیرنــگ خطی فقــط باید حــول آن 
کــه می خواهیــد ارائــه دهیــد.  داســتان، چیزهایــی را 
بــرای مــن بیشــتر خــط پیرنــگ داســتانی مهــم بــود و 
کــه در داســتان می گــذاری،  اینکــه تمــام ِالمان هایــی 
بایــد حــول محــور اصلــی داســتانت باشــد. در رمــان 
زایــو، اتحــاد جهانــی بــرای حــل مشــکل را می بینیــد، 
حتــی ایجــاد مــوج اســالمی را در آمریــکا می بینیــد. 
این که یک شــخصیت آمریکایی به شــرق ســفر کرده 
کتــاب  و فلســفۀ اســالمی و شــرقی را فهمیــده و یــک 
کشــور خــودش یعنــی  کــه در  براســاس اســالم نوشــته 
آمریــکا بازتــاب داشــته. همــۀ این هــا حــول پیرنــگ یــا 

گرفتــه اســت.  محــور اصلــی داســتان شــکل 

نابــودی مثــل نشــانهها بعضــی دادن قــرار
اســرائیلدر25ســالآیندهدریککتابفانتزی

ســختنبــود؟
ســال   25 بحــث  داســتان،  محتوایــی  محــور 
کــه رهبــر معظــم  آینــده و نابــودی اســرائیل اســت 
درمــوردش بیاناتــی داشــتند. داســتان زایــو، فانتــزی 
علمی تخیلــی  رمان هــای  اســت.  علمی تخیلــی  و 
معمــواًل یــک وجهــۀ سیاســی هــم دارنــد و بــه دو نــوع 
تقســیم می شــود؛ یکــی علمی تخیلــی قدیــم و یکــی 
ــد. ایــن نکتــه را آقــای »سرشــار«  علمی تخیلــی جدی
گفتنــد کــه برایــم جالــب بــود. علمی تخیلی هــای نوع 
قدیم بیشــتر بــه اختراعــات و ماجراهایی در طبیعت 
می گــذرد مثــل کارهــای ژول ورن. علمی تخیلی هــای 
نــوع جدیــد همــان اســت، امــا فقــط یــک وجهــۀ 
کارهــای  کثــر  ــه آن اضافــه می شــود. ا سیاســی هــم ب
علمی تخیلــی جدیــد ایــن وجهــۀ سیاســی را دارنــد؛ 
ــو«  ــنگ ن ــای قش ــورج اورِول و »دنی ــل »1984« ج مث
ــن  ــم ای ــۀ مه ــن نکت ــرم ای ــه نظ ــلی. ب کس ــدوس ها آل
کــه شــما مباحــث آرمانــی، سیاســی و  ژانــر اســت 

کنیــد. آینده نگرانــه را وارد داســتان 

ــرایایــران1420تصــورمیکنیــد؟ چــهآینــدهایب
زایــودرتصویرســازیازپیشــرفتایــراندرآینــده

موفــقبــوده؟
آرمــان مــن برای آینده این اســت که تمام ِالمان های 
طرح ریــزی  فرهنــگ  مقولــۀ  اســاس  بــر  کشــور 
و  دســتاوردها  همــۀ  گــر  ا شــود.  برنامه ریــزی  و 
رویکردهــای مــا بر اســاس فرهنگ برنامه ریزی شــود، 
در حــوزۀ اقتصــادی و حوزه هــای دیگر، آرمان هایمان 
کــه رهبــری  خیلــی زود محقــق می شــود. همان طــور 
کــه تنفــس  فرمودنــد فرهنــگ مثــل هوایــی اســت 
می کنیــم. بــه نظــرم فرهنــگ بــر همــۀ چیزهــای دیگــر 

غلبــه دارد. 
بگذارید از کتاب مثال بزنم. زایو دو وجهه دارد؛ یکی 
بحــث علمی تخیلــی و ابزارهاســت که من نخواســتم 
خیلــی روی این هــا مانور بدهم؛ مثل پیشــرفت های 
نمــا.  انســان  ربات هــای  و  هــوارو  زمینــۀ  در  ایــران 
بحــث دیگــر بحث هــای آرمان گرایانــه و آینده نگارانــه 
ــم  گذاشــتم و برای کتــاب  ــه ِالمان هایــی را در  ک اســت 
مهــم بــود؛ چیزهایــی مثــل اتحــاد مــردم دنیــا بــا هــم، 
ــکا یــک مــوج اســالم گرا براســاس یــک  ــه در آمری این ک
کتــاب ایجــاد شــود. یعنــی یــک حــزب مردمــی بیایــد 
براســاس یــک نــگاه اعتقــادی متحد شــوند و مطالبه 
کــه جــزء  داشــته باشــند. شــخصیتی داشــته باشــیم 
ــفر  ــرق س ــه ش ــت و ب ــگاه های آمریکاس ــاتید دانش اس
می کنــد، از چیــن شــروع بــه مطالعــۀ تاریــخ و فلســفه 
و ادیــان شــرقی می کنــد تــا این کــه بــه ایــران می رســد 
و داخــل ایــران زندگــی می کنــد و مســلمان می شــود. 
کتابــی براســاس دیــن مــا می نویســد و ایــن  در ایــران 
کتــاب در کشــور خــودش بــه صــورت زیرزمینی پخش 
می شــود و مــوج اســالم خواه را ایجــاد می کنــد. همــان 
کتــاب می گویــد  شــخصیت آمریکایــی در یــک فصــل 
کــه وقتــی من جــوان بــودم نامه ای از یک رهبر شــرقی 
آمــد کــه گفــت خودتــان برویــد و جســتجو کنیــد. این 
جرقــۀ ایجــاد ایــن شــخصیت آمریکایــی بــود. مــن 
این هــا را دوســت داشــتم. شــما بــر اســاس محتــوای 
کــه داری، می توانــی خیلــی خــوب این هــا  فرهنگــی 
را بــا واقعیت نمایــی و باورپذیــری در یــک داســتانی بــا 

ریشــۀ علمی تخیلــی بیــاوری. 

چــرادرمــوردمســالهآینــده،دچــارفقــرکتــابوآثــار
هنریهســتیم؟

بــه نظــرم یک کتــاب، مثل قطــره در فضای فرهنگی 
اســت. مــا بایــد برای ژانــری با نگاه آینده گرایانه، بــاران 
داشــته باشــیم. باید خیلــی کار کنیــم و ایده پــردازی. 
کارهــای  کــه  بایــد فقــط یــک ژانــر داشــته باشــیم 
علمی تخیلــی در آن بیایــد. یعنــی بــرای یــک قشــر 
ــد، آن قــدر  ــر عالقمندن ــه ایــن ژان کــه ب از مخاطب هــا 
ــد و  کتــاب بخرن کــه وقــت نکننــد  ــاد باشــد  کتــاب زی
بخواننــد! به طورمثــال از ایــدۀ پیشــرفت هوافضــا 
گــر یــک  کلــی داســتان جــذاب می تــوان بیــرون آورد. ا
نفــر پیــدا شــود و راجــع بــه ایــن زمینــه کتــاب بنویســد 
کتابــش جــزء  کنــد،  و یــک داســتان هیجانــی خلــق 
کارهــا در ایــن زمینــه می شــود. مثــاًل داســتان  اولیــن 
ــان خــودش  کــه بــه فضــا فرســتادیم را از زب میمونــی 
نوجــوان  و  کــودک  حــوزۀ  در  ایــن  کــه  بنویســیم 

می توانــد جالــب باشــد. 

چــرادرآثــارنویســندگانمانبیشــترفضایســیاهو
یاسآلــودهســتتــاامیــدواریبــهآینــده؟

ســعی داشــتم که رمان زایو این فضا را بشــکند. باید 
کمــی انگیــزه، امیــد و ترســیم آینــده زیــاد باشــد. جــا 
کــه راجــع بــه دکتــر حســابی ده  تــا فیلــم شــاهکار  دارد 
ســاخته شــود. در یــک فیلــم ُبعــد دینــی، یکــی بعــد 
تربیتــی، دیگــری بعــد علمــی ایشــان را نشــان دهنــد. 
کلــی  محمدعلــی  بــرای  هالیــوود  کــه  همان طــور 
کــه ویــل اســمیت  کــرد، یــک فیلــم هســت  کار را  ایــن 
کــرده و فقــط ُبعــد سیاســی ایــن آدم  نقشــش را بــازی 
بررســی شــده. شــما در فیلــم، مســابقۀ بوکــس یــا 
ورزشــی نمی بینــی. یــک فیلم کاماًل سیاســی اســت. 
برعکــس یــک فیلــم دیگــر هســت کــه از اول تــا آخرش 
رقابــت و بوکــس و هیجــان و زندگــی ورزشــی ایــن آدم 
اســت. خیلــی ایده هایــی داریــم کــه پرداخته نشــده، 
از زندگی نامــه و شــخصیت پروفســور حســابی بگیــر 
تــا مشــاهیر دینــی و اســالمی مان. ابرقهرمان هــای 
یــک  مثــاًل  دارد  ایده پــردازی  جــای  خودمــان 
شــخصیت از شــاهنامه برداریــم و ایــن را بــا تخیــل بــه 
ــا مــا بــه دنیــای شــاهنامه  دنیــای واقعــی بیاوریــم؛ ی
برویــم و از یــک زاویــۀ دیگــر بــرای ایــن شــخصیت 
داســتان بســازیم و جلــو برویــم. ایده هــای خیلــی 
کــرد ولــی متاســفانه اغلــب  زیــادی می تــوان خلــق 
تلخی و واقعیت گرایی جامعه به معنای نگاه منفی 

در حــال ترویــج اســت. 

یکـــیازبرنامههایامســـالجشـــنوارۀعمـــارحمایتازآثاریاســـتکهبهموضوعآینـــدهمیپردازنـــد.دربرهوتبیکتابیدربـــارۀموضوعآینده،کتـــاب»زایو««
غنیمتیاستارزشمند.کتابیبافضایفانتزیکهدرمدتدوسالوبدونهیچحمایتی،بهچاپنهمرسیده.مصطفیرضایینویسندۀجوانکتابتوانسته
بافضاســـازیدرموردآینده،ایرانیپیشـــرفتهرابهتصویربکشـــد.آیندهایکهیکنخبۀایرانیماموریتداردتابشـــریتراازشـــرویروســـیبهنامزایونجاتدهد.

گفت وگو با »مصطفی رضایی« نویسندۀ کتاب »زایو«
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والیِت آینده انگاری ها بر آینده نگری ها
نگاهی به رمان »زایو« نوشتۀ مصطفی رضایی

کلمــه  »هــوارو« 
اســت!  زیبایــی 
نــه  کــه  چیــزی 
هواپیمــا  می توانــد 
خ  چــر نــه  و  باشــد 
همــان  یــا  بــال 
از  )نوعــی  هلیکوپتــر 
کــه پــرواز می کننــد و در رمــان  خودروهایــی 
کثــر مواقــع حضــور دارنــد(. خیلــی  ا »زایــو« 
کــه یــک چیــزی، قبــل از ایــن  خــوب اســت 
کــه اختــراع شــود، اســمش را بدانیــم. اصــاًل 
انســان  آفرینــش  حکمــت  نظــر،  یــک  از 
برخــی  اســت.  اســماء  بــه  گاهــی  آ همیــن 
تمــام  معتقدنــد،  اسطوره شناســان  از 
اختراعات انســان ریشــه در افســانه و اســاطیر 
جــام  انــگارۀ  همــان  تلویزیــون  مثــاًل  دارد. 
و  آتشــین  ارابــه  همــان  ماشــین  جهان نمــا، 
بــه  اســت.  پرنــده  قالیچــه  همــان  هواپیمــا 
ابتدایــی  ذهنیــت  و  انــگاره  دیگــر،  عبــارت 
وجــود  انســان  تخیــل  در  اختراعــات،  ایــن 
کارش را از  ع ایــدۀ اولیــه  دارد؛ و یــک مختــر
گــر  ا می گیــرد.  انگاره هــا  و  نمادهــا  همیــن 
مثــاًل مفهومــی چــون جــام جهان نمــا یــا ارابــه 
کســی بــه  آتشــین در ذهــن انســان ها نبــود، 
و  تلویزیــون  چــون  وســایلی  ســاختن  فکــر 
خــودرو نمی افتــاد )یــا دقیق تــر اینکــه، اصــاًل 
نداشــت(. این هــا  ســاختن  بــرای  ذهنیتــی 

کــه  می شــود  بحــث  اســالمی،  فلســفۀ  در 
واقعیــت  در  ریشــه  انســان  تخیــالت  تمــام 
خارجــی دارنــد. یعنــی انســان بــه هیــچ وجــه 
صــورت  بــه  یــا  کــه  را  چیــزی  نمی توانــد، 
در  ترکیبــی،  شــکل  بــه  یــا  کلــی،  و  بســیط 
ج نیســت در ذهــن خــود تخیــل  جهــان خــار
کنــد. و اتفاقــًا یکــی از دالیــل بدیهــی  و تصــور 
اســت  مســئله  همیــن  خداونــد،  بــودن 
اثباتــش  نکــرده،  شــروع  هنــوز  خــدا  )منکــر 

می کنــد...(.
اســب  مثــل  چیزهایــی  کــه  اســت  درســت   
گتی،  اســپا هیــوالی  یــا  تک شــاخ،  بــال دار 
در  مــوارد  قبیــل  ایــن  و...  کلــه  ســه  گاو  یــا 
ایــن  امــا  ندارنــد،  وجــود  ج  خــار جهــان 
نمی کننــد؛  نقــض  را  اخیــر  حکــم  مثال هــا 
کــه چیزهایــی مثــل اســب، بــال و شــاخ  چرا
کمــک  ج وجــود دارنــد؛ و ذهــن مــا بــه  در خــار
ترکیــب  هــم  بــا  را  این هــا  فقــط  تخیــل  قــوۀ 
می کنــد و چیــز ظاهــرًا جدیــدی مثــل اســب 
کــه در  بــال دار را تخیــل می کنــد. پــس چیــزی 
ــد،  ــه شــمار می آی ــد ب ــه تخیــالت جدی این گون
کــه  فقــط ترکیبــی از همــان واقعیاتــی اســت 
اســت.  داشــته  وجــود  قبــل  از  و  ج  خــار در 
بگوینــد  بایــد  خــدا  منکــران  اجمــااًل،  حــاال 
کجــا  کلمــه ای بــه نــام خــدا را از  کــه مفهــوم 
آورده انــد؟ )کــه بعــدًا نعوذبــاهلل، بخواهنــد و 
کننــد یــا نتواننــد!؟( بحث مــان  بتواننــد ردش 

بگذریــم. دیگری ســت،  چیــز 
آثــار  اهمیــت  اخیــر  مطالــب  همیــن  شــاید 
کنــد. آثــاری  ادبــی و هنــری فانتــزی را روشــن 
ک  یــا »ایــزا مثــل داســتان های »ژول ورن« 

آســیموف« از نمونه هــای مشــهور ایــن قبیــل 
آثــار آینــده نگارانــۀ تخیلــی هســتند. مثــاًل ژول 
گــر مــردی  کــه: ا ورن جملــۀ مشــهوری دارد 
کنــد، یــک روز مــرد دیگــری  چیــزی را تصــور 
بســازد.  را  آن  کــه  شــد  خواهــد  پیــدا  نیــز 
کــه آثــار ادبــی و هنــری  به همین دلیــل اســت 
ــار  کل آث ــی از  ــش مهم ــده، بخ ــه آین ــوط ب مرب
اختصــاص  خــود  بــه  را  تخیلــی  و  فانتــزی 
و  مخاطــب  اتفاقــا  کــه  آثــاری  می دهنــد. 

طرفــداران بســیاری نیــز دارنــد. 

کــه ذاتــًا آزادی را دوســت  همــان مخاطبانــی 
عرصــه  داســتان هایی  چنیــن  و  دارنــد 
جــوالن  بــرای  را  فراخــی  میدان هــای  و 
قــرار داده انــد  اختیارشــان  در  آن هــا  تخیــل 
شــنیده ایم  زیــاد  می دهنــد.  همچنــان  و 
بــاز  امــا  اســت«  توانســتن  »خواســتن،  کــه 
انســان طبیعتــًا  »ارادۀ«  کــه  هــم می دانیــم 
موانعــی  دارد.  موانعــی  و  محدودیت هــا 
بــه  رســیدن  تــا  مــا  بیــن خواســتن های  کــه 
»توانســتن« فاصلــه می اندازنــد. امــا مزیــت 
اســت  همیــن  او  ارادۀ  بــر  انســان  »تخیــل« 
را  محدودیت هایــی  و  موانــع  چنیــن  کــه 
نــدارد. در دنیــای تخیــل و فانتــزی می تــوان 
کاری را انجــام  آزادانــه بــه همــه جــا رفــت و هــر 
کــه یــک روز صبــح زود »دکتــر  داد. دنیایــی 
و  شــده  خــود  هــواروی  ســوار  پارســا«  علــی 
بــه ســمت دانشــگاه محــل تدریســش پــرواز 
می کنــد و بــه او اطــالع می دهنــد چنــد نفــر 
طــرف  از  مهمــی  افــراد  هســتند؛  منتظــرش 
کــه  کشــور  ســری  فــوق  امنیتــی  نهادهــای 
راز  کشــف  بــرای  را  پارســا  می خواهنــد دکتــر 
یــک ویــروس مرمــوز و بســیار مهلــک و نجــات 
انســان ها، بــه یــک ماموریــت مخاطره آمیــز و 

فــراز و نشــیب بفرســتند... پــر 
 

پــی  در  همــواره  انســان  تدبیــر  و  عقالنیــت 
آینده نگــری  کــه  کســی  آینده نگری ســت. 
ــوم  ــاًل عل ــدارد؛ مث ــر و عقالنیــت ن ــدارد، تدبی ن
تجربــی در ماهیــت خــود چیســت؟ مگــر غیــر 
تجربــی  دانشــمند  یــک  کــه  اســت  ایــن  از 
پدیده هــای عالــم را می آزمایــد و تکرارشــان 
کــه ببینــد در آینــده چگونــه رفتــار  می کنــد، 
کمــک  کــرد و چطــور می تــوان بــه  خواهنــد 
آینــده  پیش بینــی،  قابــل  رفتارهــای  ایــن 
پــس  کــرد؟!  برنامه ریــزی  و  پیش گویــی  را 
نبــود،  میــان  در  آینده نگــری  مســالۀ  گــر  ا
علــوم  دانشــکده های  و  دانشــگاه ها  تمــام 
اصــاًل  یــا  )و  می شــد.  بی معنــی  وجودشــان 
و  تدبیرهــا  امــا  نمی آمدنــد!(  وجــود  بــه 
ــگاری«  ــه »آینده ن ــاز ب آینده نگری هــا ابتــدا نی

دارنــد... 
موجــودی  را  انســان  آســمانی  ادیــان 
نــام  بــه  آینــده ای  کــه  می داننــد  جاودانــه 
کــه  آینــده ای  اوســت.  روبــه روی  معــاد 
)تــا وقتــی  و االرض«  الســموات  »مــا دامــت 
آســمان وزمیــن بــر پــا ســت( تــداوم خواهــد 
و  آســمان ها  ایــن  از  بعــد  گویــا  و  داشــت. 
»خالدیــن  کرانه هــای  بــه  تــازه  نیــز  زمیــن 

فیهــا« )جاودانــه در آن بهشــت( بعــد از »کل 
مــن علیهــا فــان...« )پــس از مــرگ و نابــودی 
همــه چیــز و رســتاخیز و پیدایــش آســمان ها 
و زمینــی دیگــر...( می رســد. در بیــن ادیــان 
پیــدا  مذهبــی  کمتــر  مختلــف،  مذاهــب  و 
کــه بــه انــدازۀ تشــیع نــگاه بــه آینــده  می شــود 
ــه بخــش عمــده ای  ک ــا آنجــا  داشــته باشــد. ت
همیــن  بــه  اختصــاص  شــیعه  روایــات  از 
و  شــرایط  از  بســیاری  دارد.  آینــده  موضــوع 
گی هــای عصــر ظهــور، بــا جزئیــات دقیــق،  ویژ
از  اســت.  شــده  ترســیم  شــیعه  روایــات  در 
ــا پیشــرفت های  گرفتــه، ت ــادی  شــرایط اقتص
و  اجتماعــی  تکنولوژیــک، صنعتــی، حقــوق 

سیاســی...  مــوارد 
پویانمایــی  نقــد  در  پیــش  ســال  چنــد 
کــه،  بــودم  کــرده  اشــاره   »1500 »تهــران 
چقــدر  آینــده  از  تصــور  و  انگاره هــا  داشــتن 
کــه  همان قــدر  انســان  دارد.  اهمیــت 
گذشــته ای  در  را  خــود  هویــت  ریشــه های 
دور و نوســتالژیک جســتجو می کنــد، رؤیــای 
دنبــال  موعــود  آینــده ای  در  نیــز  را  خــود 
رویایــی  نیــز  خــود  آینــدۀ  بــرای  و  می کنــد؛ 
حــول  همگــی  بشــری،  تمدن هــای  دارد. 
آینــده  از  کــه  تصــوری  و  ذهنیــت  محــور 
و  تمدن هــا  می کننــد.  حرکــت  دارنــد  خــود 
از  کــه تصــور و تصویــری روشــن  ملت هایــی 
آینــدۀ خــود ندارنــد، حرکت هــای رو بــه رشــد 
کــه در یک  کســی  نیــز نخواهنــد داشــت. مثــل 
شــهر غریــب ســرگردان اســت و نشــانی جایــی 

نــدارد.  هــم  را 
دنیــای  در  کــه  کــردم  عــرض  همچنیــن 
لیبــرال  تمــدن  فقــط  ایــن  معاصــر، 
بــا  و  آمریــکا  نمایندگــی  بــه  ســرمایه داری 
کــه بــه صــورت  میــدان داری هالیــوود اســت 
کــه یکــی  جــدی نــگاه بــه آینــده دارد. تــا آنجــا 
هالیــوود،  ســینمای  پرطرفــدار  ژانرهــای  از 
همیــن ســینمای فانتزی علمــی مربــوط بــه 
کــه معمــواًل  اتفاقــات آینــده اســت. آینــده ای 
کل تمدن  انســان آمریکایــی )بــه نمایندگــی از 
ــرده  ک ــرات آســمانی مســافرت  ک ــه  بشــری!( ب
غریــب  و  عجیــب  کیهانــی  تمدن هــای  بــا  و 
بیگانــه ای  تمدن هــای  یــا  می شــود؛  آشــنا 
کــه معمــواًل دشــمن نــوع انســان هســتند و 
کــرۀ  بــرای تســخیرکردن خانــۀ انســان، یعنــی 

شــده اند... حملــه ور  اینجــا  بــه  زمیــن، 
فیلم هــا،  این گونــه  اتفــاق  بــه  قریــب  کثــر  ا
کیــد  تا آینــده  تکنولــوژک  وجــه  بــر  عمدتــًا 
کــه آمریــکا رهبــری جهــان  می کننــد. آینــده ای 
را برعهــده دارد. مثــاًل  ســفینه های هیــچ یــک 
ــدارد  ــکان ن ــی ام ــۀ فضای ــای بیگان از تمدن ه
یــک  یــا  آســیا  از  جایــی  در  اولین بــار  بــرای 

عبــارت  )بــه  بیاینــد!  فــرود  اســالمی  کشــور 
کاًل بــه  گویــی هالیــوود آمریــکا آینــده را  دیگــر، 
نــام خــودش زده اســت!( حــاال »مصطفــی 
کشــوری،  کلــورزی« در قلــب چنیــن  رضایــی 
از یــک حــزب جدیــد بــه نــام »حــزب آســمان« 
اســالمی  گرایش هــای  کــه  می زنــد  حــرف 
مافیاهــای  شــده  متوجــه  کــه  حزبــی  دارد! 
را  جهــان  نمی تواننــد  نه تنهــا  ســرمایه داری 
بــا  خودشــان  حــاال  بلکــه  کننــد،  مدیریــت 
ک و مرگبــار،  طراحــی یــک ویــروس وحشــنا
تبدیــل بــه اصلی تریــن دشــمن تمدن هــای 

شــده اند... بشــری 

کــه اطــالع دارم هشــتمین  »زایــو«، تــا آنجــا 
دارد؛  رو  پیــش  را  خــودش  چــاپ  تجدیــد 
توســط   کــه  صفحــه   292 در  اســت  کتابــی 
شــده  منتشــر  و  چــاپ  معرفــت  کتابســتان 
مصطفــی  اثــر  نخســتین  رمــان  ایــن  اســت. 
26ســالگی  در  کــه  اســت  کلــورزی  رضایــی 
می کنــد.  ســپری  را  خــود  ســربازی  دوران 
کتــاب برگرفتــه از نــام یــک ویــروس  عنــوان 
ک  خطرنــا اســت  ویروســی  زایــو  اســت. 
جهــان  ســرمایه داری  مافیــای  توســط  کــه 
طراحــی شــده و تــا ســال 1420 جــان نیمــی 
گرفتــه اســت. قهرمــان  از جمعیــت جهــان را 
کــه  اصلــی داســتان »علــی پارســا« نــام دارد 
ایرانــی  میکروب شــناس  دانشــمند  یــک 
کار خــود  کــه در زمینــۀ  اســت. دانشــمندی 
شــهرت جهانــی دارد. او از طــرف نهادهــای 
اســالمی  جمهــوری  امنیتــی  و  علمــی 
سرچشــمۀ  کــه  می کنــد  پیــدا  مأموریــت 
کنــد؛  ک را پیــدا  انتشــار ایــن ویــروس خطرنــا
دارویــی  آن،  ســاختار  بــه  پی بــردن  بــا  و 

بیابــد.  برایــش 

تنهــا  خــود  مأموریــت  ایــن  در  پارســا  علــی 
کشــورهای  نیســت. تیــم همــراه او افــرادی از 
مختلــف هســتند. از جملــه یــک دانشــمند 
بــه  کــه جدیــدًا  نــام اســمیت  بــه  آمریکایــی 
اســت  کــرده  پیــدا  گرایــش  تشــیع  و  اســالم 
و بعــد از آشــنا شــدن بــا دکتــر پارســا، باعــث 
جالبــی  و  گــون  گونا حــوادث  رقم خــوردن 
ــراه  ــم هم ــن تی ــود همی ــای خ ــود. اعض می ش
اســالمی  جمهــوری  کــه  می دهنــد  نشــان 
اســت.  کــرده  پیــدا  نفــوذ  چقــدر در جهــان 
کشــور اســرائیل از بیــن رفتــه و جدیــدًا یــک 
حــزب اســالم گرا در آمریــکا فعــال شــده اســت. 
آینــدۀ  انتخابــات  دارد  احتمــال  کــه  حزبــی 
ــای  ــرف، مافی ــود. از آن ط ــده ش ــکا را برن آمری
کــه ســطح  ســرمایه داری موفــق شــده اســت 
تــالش  و  کنــد؛  ســکونت  قابــل  را  مــاه  کــرۀ 

نعمت ا... سعیدی
نویسنده 

کهآیندهنگریندارد،تدبیر عقالنیتوتدبیرانسانهموارهدرپیآیندهنگریست.کسی
که وعقالنیتندارد؛مثاًلعلومتجربیدرماهیتخودچیست؟مگرغیرازایناست

کهببینددرآینده یکدانشمندتجربیپدیدههایعالمرامیآزمایدوتکرارشانمیکند،
کردوچطورمیتوانبهکمکاینرفتارهایقابلپیشبینی،آیندهرا چگونهرفتارخواهند
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کــرۀ  از  را  خــود  طرفــدار  نیروهــای  می کنــد 
کام  کنــد و بــاز مانده هــا را بــه  ج  زمیــن خــار
مــرگ و نابــودی بفرســتد. ظاهــرًا تمامــی ایــن 
کــه جهــان  اتفاقــات در دوره ای افتــاده اســت 
دارد.  قــرار  بــزرگ  انقــالب  یــک  آســتانۀ  در 
کــه البتــه مصطفــی رضایــی  انقــالب بزرگــی 
نمی کنــد؛  مشــخص  دقیقــًا  را  آن  ماهیــت 
گرایــش دینــی و  یــک  امــا هــر چــه هســت، 

اســت...  عدالت خواهانــه 
رمــان  داخلــی  دنیــای  در  ترتیــب،  ایــن  بــه 
کــه  هســتیم  مواجــه  جهانــی  بــا  »زایــو« 
گرایــش  اســالمی  انقــالب  و  اســالم  بــه 
و  جهــان  مــردم  یعنــی  اســت.  کــرده  پیــدا 
کــم و بیــش متوجــه  خیلــی از حکومت هــا، 
همیــن  آنــان  اصلــی  دشــمن  کــه  شــده اند 
مافیایــی  اســت.  ســرمایه داری  مافیــای 
کــه بــه احتمــال زیــاد همیــن ویــروس زایــو 
کــه در  نیــز طراحــی خــود اوســت. ویروســی 
بســیار  و  پیشــرفته  آزمایشــگاه  یــک  داخــل 
همــان  اســت.  شــده  طراحــی  مخــوف 
کــه در داخــل یــک تونــل بســیار  آزمایشــگاهی 
در  تونلــی  و  دارد.  قــرار  ک  خطرنــا و  عمیــق 
داخــل مرزهــای ســابق اســرائیل و جمهــوری 

امــروز! فلســطین  اســالمی 

طوفانــی.  آغــاز  یــک  بــا  اســت  رمانــی  زایــو 
کــه  جالــب  تصاویــر  و  حــوادث  از  طوفانــی 
متــن  در  و  داده  پــرواز  را  مخاطــب  تخیــل 
یــک دنیــای جدیــد در آینــده فــرود مــی آورد. 
خــود  مخاطــب  ابتــدا  همــان  از  نویســنده 
کــرده و بــا ریتمــی تنــد بــه متــن  را غافلگیــر 
ســال   25 فضــای  او  می فرســتد.  داســتان 
باورپذیــر  و  خــوب  خیلــی  را  ایــران  آینــدۀ 
و  جزئیــات  البتــه  می کشــد.  تصویــر  بــه 
شــده  گلچیــن  بســیار  فضــا  المان هــای 
گــر  ا رضایــی  یعنــی  اســت.  معــدود  و 
اجتماعــی  رمــان  یــک  مثــاًل  می خواســت 
بنویســد، احتمــااًل بــه مشــکل برمی خــورد. 
او  اســت.  و حادثــه ای  کشــن  ا او  رمــان  امــا 
همیــن معــدود نشــانه های آینــده را خیلــی 
خــوب و قــوی ترســیم می کنــد. نشــانه هایی 
کثرشــان از جنــس تکنولوژیــک  کــه قاعدتــًا ا
نویســنده  بعــدی  هوشــمندی  هســتند.  
کــه خیلــی زود فضــای رمــان را از  ایــن اســت 
کشــورهای دیگــر می بــرد. ســوریه،  ایــران بــه 
ــالمی  ــوری اس ــًا جمه ــا و... نهایت ــا، اروپ آفریق

. . . فلســطین

کرده اند  کــه برخــی از منتقدین، ابراز   دیــده ام 
کــه نویســندۀ رمــان زایــو از فیلم هــای غربــی و 
گرفتــه اســت.   کــرده و الهــام  هالیــوودی تقلیــد 
البتــه چنیــن مطلبــی را انــکار نمی کنــم؛ امــا 
کار نویســنده  ایــن موضــوع را نــه تنهــا عیــب 
نمی دانــم، بلکــه  آن را نشــانۀ هوشــمندی و 
زیرکــی او  بــه شــمار مــی آورم. اواًل ادبیــات و 
کــدام یــک  ســینمای غربــی و آمریکایــی بــه 

گنجینه هــای ادبــی  از افســانه ها و منابــع و 
کرده انــد؟! در ثانــی، در عالــم هنــر و  مــا رحــم 
کــه نتــوان منبــع و مرجــع  ادبیــات، تقلیــدی 
ــه شــمار  ــرد، تقلیــد ب ک دقیــق آن  را مشــخص 
»تــم«  می شــود  درواقــع  )ایــن  نمی آیــد. 
همیــن  تقلیــد!(  نــه  مشــترک،  مضمــون  یــا 
کــه باعــث  تقلیــد هــم وقتــی مجــاز نیســت 
کار نشــود. ثالثــًا  قــدرت و جذابیــت نهایــی 
رمــان،  ایــن  باورپذیــری  از  زیــادی  بخــش 
ــردد؛ یعنــی  ــه همیــن موضــوع برمی گ ــًا ب اتفاق
کــه  ــوده(  نویســنده نیــاز داشــته )و منطقــی ب
بــر روی مشــترکات تخیــل خــودش و ذهنیــت 
مخاطــب مانــور داده و فضــای داســتان خــود 

کنــد. را ترســیم 

مخاطــب  کــه  کنیــم  فرامــوش  نبایــد  البتــه 
کتــاب رضایــی، نوجوانــان هســتند.  اصلــی 
ســنی  ردۀ  ایــن  بــرای  کــه  کتاب هایــی 
از  نمی تواننــد  قاعدتــًا  می شــوند،  نوشــته 
اتفاقــًا  باشــند.  پیچیــده  خیلــی  فــرم  نظــر 
کــم دســت  نویســنده در ایــن رمــان خیلــی 
بــه قلم فرســایی می زنــد. بــرای او رســا بــودن 
جمــالت و عبــارات مهمتــر اســت؛ تــا ظرایــف 
کــه  گــی باعــث شــده  نثرپــردازی. همیــن ویژ
کــم و  نویســنده و راوی در ایــن رمــان خیلــی 
بــه نــدرت مزاحــم مخاطــب شــده و بخواهــد 
حــواس او را از داســتان بــه خــودش جلــب 

کنــد.
کــه  نیــز  داســتان  میانــی  بخــش  در  حتــی 
نویســنده قصــد دارد برخــی از دیدگاه هــای 
توضیــح  را  خــودش  اجتماعــی  یــا  فلســفی 
دهــد، معمــواًل ســعی می کنــد حرف هایــش 
از زبــان یکــی از شــخصیت های داســتان  را 
گاهــی  گرچــه  ا موضــوع  ایــن  کنــد.  نقــل 
کنــد شــدن ریتــم ماجراهــای داســتان  باعــث 
الفبــای  و  قواعــد  نظــر  از  امــا  می شــود، 
کار درســتی به شــمار می آیــد.  رمان نویســی 
کــه مخاطبــان اصلــی رمــان مصطفی  گفتیــم   
نوجوانانــی  هســتند.  نوجوانــان  رضایــی 
کــه چنــد ســال بعــد وارد دانشــگاه ها شــده 
 25 بــه  بگذارنــد،  هــم  روی  چشــم  تــا  و 
نوجوانانــی  رســید.  خواهنــد  آینــده  ســال 
رســانه ای،  کم کاری هــای  صــورت  در  کــه 
نــام  بعــد  ســال  چنــد  اســت  ممکــن  حتــی 
و  شــهریاری  شــهید  مثــل  اســطوره هایی 
کننــد!  شــهید تهرانی مقــدم را نیــز فرامــوش 
شــهدا  ایــن  کــه  کننــد  تصــور  آخــر  فــوق  یــا 
بوده انــد!  اتفاقــی  و  اســتثنایی  نمونه هــای 
که  می خواهــم هــر چــه زودتــر برســم بــه اینجــا 
کتابــی مثــل زایــو می توانــد یکــی از بهتریــن یــا 
ادبــی  کارهــای  حتــی ضروری تریــن جنــس 

از مخاطبــان باشــد.  ایــن طیــف  بــرای 
مــا  نظــام  و  کشــور  کــه  سال هاســت  امــروز 
شــدیدترین  و  بی ســابقه ترین  از  یکــی  زیــر 
گرفتــه  ــرار  تهاجمــات فرهنگــی و رســانه ای ق
به شــدت  ناامید کننــده  و  اخبــار ســیاه  بــا  و 

کســی  ــاز هــم امیــدوارم  ــاران می شــود. ب بمب
ــه:  ک ــد  ــرش نکن ــد و... رو ت ــرو نیای ــم و اب چش
مگــر نیســت؟! مگــر می شــود وجــود چنیــن 

کــرد؟!  اخبــاری را انــکار 
نیــز  بنــده  و  کــرد  انــکار  نمی شــود  نــه! 
فســاد  اواًل  امــا  نــدارم؛  را  قصــدی  چنیــن 
ذهــن  پــای  تــا  ســر  کارآمــدی  نا و  دزدی  و 
مخاطبــان را برداشــته، نــه نظــام را؛ و ایــن 
خالصــه،  اســت!  بی شــرمانه  دروغ  یــک 
قصــد  هســته ای  پیشــرفت های  از  نــه 
بلنــدی  گام هــای  نــه  و  دارم  حــرف زدن 
درمــان  و  بهداشــت  زمینــۀ  در  کشــور  کــه 
امثــال  موشــکی  شــاهکارهای  و   برداشــته 
رویــان  پژوهشــکدۀ  و  تهرانی مقــدم  شــهید 
ماهواره ســازی  و  پهبادهــا  تکنولــوزی  و 
برابــر شــدن  از چندیــن  غیــره. چیــزی  و... 
حجــم ســاخت و ســازها در عرصــۀ مســکن و 
چندیــن برابــر شــدن طــول جاده ســازی های 
کل تاریــخ چنــد هــزار ســالۀ  کشــور، نســبت بــه 
ایــن تمــدن... و خودکفایــی در داروســازی و 
کشتی ســازی و پل ســازی  گنــدم و  ســیمان و 
هســته ای  کتــور  رآ طراحــی  و  سدســازی  و 
و حفــر هــر نــوع تونــل )و تقریبــًا تمــام بناهــا 
مهم تــر،  همــه  از  و  عمرانــی(  ســازه های  و 
خودکفایــی در صنایــع دفاعــی نیــز نمی گویــم 
)کــه بــرای هــر تمدنــی اهمیتــی حیاتــی دارد(.

و  گذشــته  انقــالب  از  ســال  چهــل  درثانــی، 
ایــن نظــام چــه نــوع دشــمن و دشــمنی هایی 
نکــرده!؟  کــه  می کــرده  تجربــه  بایــد  را 
علیــه  بــر  بــوده  کاری  چــه  دیگــر  )واقعــا 
کــه نــداده  جمهــوری اســالمی انجــام بدهنــد 
مخالفــان  خبیث تریــن  وقتــی  باشــند!؟( 
مــا نیــز نمی تواننــد و نتوانســته اند در تمــام 
طــول ایــن چهــل ســال، بــه غیــر از مواضــع 
از  چیــزی  ســلبی،  بی رحمانــۀ  و  افراطــی 
می شــود  مگــر  بگوینــد،  ایجــاب  جنــس 
آینــدۀ بچه هــای ایــن مملکــت چیــزی غیــر از 
کــه در رمــان »زایــو«  جنــس همیــن آینــده ای 
شــده،  تابانــده  نــور  آن  از  گوشــه هایی  بــه 
ــان  ــر مخاطب ــال دیگ ــود؟! 25 س ــد و بش باش
دکتــر  امثــال  جــای  بــه  دقیقــًا  کتــاب  ایــن 

بــود... خواهنــد  پارســا 
نویســندۀ  یــک  حــاال  کــه  دارد  شــکر  جــای 

ــد اواخــر دهــۀ  ــی از نســل انقــالب )متول جوان
همیــن  بــا  چندانــی  فاصلــۀ  کــه  شــصت( 
ایــن  در  نــدارد،  کتابــش  اصلــی  مخاطبــان 
عرصــه بــه صــورت جــدی پیش قــدم شــده 
قهرمانــان  بــا  را  خــود  مخاطبــان  و  اســت 
بــه  پارســا  علــی  دکتــر  چــون  نابغــه ای 
هیــچ  اســت.  رســانده  هم ذات پنــداری 
نقشــه  و  ح  طــر بــدون  بنایــی  و  عمــارت 
از  نیــز  آینــده  بنــای  نمی شــود.  ســاخته 
همیــن قاعــده پیــروی می کنــد. بنــا بــر دالیــل 
ح و توصیف شــان  کــه فرصــت شــر بســیاری 
ــه  ــن عرص ــد در ای ــات بای ــر و ادبی ــت، هن نیس
پیش قــدم شــود. ســپس نوبــت بــه فلســفه 
نظریه پــردازان  و  دانشــکده ها  و  حکمــت  و 
فنــی  دنشــکده های  تــا  و...  انســانی  علــوم 
کــه بــه ایــن  و معمــاری و... خواهــد رســید 
کلیــات و جزئیــات هــر  کننــد و بــا  عرصــه ورود 
چــه محکم تــر و دقیق تــر، چنیــن آینــده ای را 
ــذاری  ــزی و هدف گ ــیم، برنامه ری ــور، ترس تص

کننــد...
»والحمداهلل رب العالمین«.
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کتــاب »نگرشــی در مســئلۀ ســبک زندگــی« 
کتاب هــای  ســری  از  مجموعــه  ســومین 
حاصــل  اســالمی«،  نویــن  »تمــدن  نشــر 
اســتاد  ســخنرانی  دو  بازنویســی  و  ترکیــب 
»ســیدمحمدمهدی میرباقــری« در موضــوع 
ســبک زندگــی اســت. ایــن ســخنرانی ها در 
آبــان ســال 1391 و اردیبهشــت 1393 ارائــه 
آسیب شناســی  اثــر  ایــن  در  اســت.  شــده 
ســبک  طراحــی  و  موجــود  زندگــی  ســبک 
توجــه  و  بــوده  مدنظــر  اســالمی  زندگــی 
تمــدن  کالن  نقشــۀ  در  زندگــی  ســبک  بــه 
مســئله،  ایــن  مقیــاس  و  اســالمی  نویــن 
کتــاب  ایــن  پرداختــه  شــدۀ  موضوعــات  از 

اســت.
مســئلۀ  مــا  امــروز  گیــر  فرا و  اصلــی  مســئلۀ 
غــرب  تمــدن  و  اســالمی  انقــالب  درگیــری 
صورت مســئله هایی  کــه  کســی  اســت. 
ایــن فضــا  از  بیــرون  را  مثــل ســبک زندگــی 
کنــد،  طراحــی  صــرف  نظــری  فضــای  در  و 
ارزش هــا،  عرصــۀ  در  مــا  نمی گیــرد.  نتیجــه 
زندگــی،  ســبک  و  ســاختارها  دانش هــا، 
بــه  هســتیم.  مبــارزه  در  غــرب  تمــدن  بــا 
کثــری،  حدا رویکــرد  آن  بــا  کــه  دلیــل  ایــن 
گیــر خــود را در مقیــاس جامعــۀ  مدیریــت فرا

می کننــد. اعمــال  جهانــی 
گــر ایــن درگیــری تمدنــی را جــدی نگیریــم  ا
نتیجــه ای  بمانیــم،  باقــی  لفــظ  در  فقــط  و 
کــه  نمی گیریــم و روزی بیــدار خواهیــم شــد 
عــالج  راه  فکــر  بــه  بایــد  و  شــده  دیــر  دیگــر 
بارهــا  کــه  زندگــی  ســبک  مســئلل  باشــیم. 
ح  مطــر انقــالب  معظــم  رهبــر  ســوی  از 
می تــوان  کــه  اســت  جــدی  آن قــدر  شــده 
بــا غــرب  نبــرد  از آن به عنــوان خــط مقــدم 
اهــداف  تمــام  بــا  غــرب  جبهــۀ  کــرد.  یــاد 
پیاده کــردن  بــا  دارد  کــه  رویکردهایــی  و 
الگوهــای خــود در شــئونات زندگــی فــردی 
تمــدن  برپاســاختن  در  ســعی  جمعــی،  و 
مبتنــی بــر نفســانیت خــود را دارد و تغییــر در 
ســبک زندگــی جوامــع را بهتریــن راه بــرای 
رســیدن بــه اهــداف خــود می دانــد و در ایــن 

نمی کنــد. دریــغ  تالشــی  هیــچ  از  مســیر 
اســت:  آمــده  کتــاب  ایــن  مقدمــۀ  در 
مقــام  کــه  مهمــی  موضوعــات  از  یکــی 
کرده انــد،  کیــد  تأ آن  بــر  رهبــری  معظــم 
و  موجــود  زندگــی  ســبک  آسیب شناســی 
طراحــی ســبک زندگــی اســالمی بــوده اســت. 
و  همه جانبــه  پیشــرفت  معّظم لــه،  نــگاه  از 
بخــش  از دو  اســالمی،  نویــن  تمدن ســازی 
ابــزاری )صنعــت، سیاســت، اقتصــاد، اقتــدار 
سیاســی و نظامــی، اعتبــار بین المللــی و…( 
از  زندگــی  ســبک  )موضوعــات  حقیقــی  و 
قبیــل ســبک ازدواج، نــوع مســکن، الگــوی 
ــات و…(  ــوع تفریح ک، ن ــورا ــوع خ ــرف، ن مص

می شــود. تشــکیل 
ابــزاری  بخــش  در  اســالمی  انقــالب 
زیــادی داشــته اســت؛ ولــی  پیشــرفت های 
اســالمی  تمدن ســازی  اصلــی  بخــش  در 
یعنــی ســبک زندگــی، موفقیــت چشــمگیری 
ایــن  در  اســالمی  انقــالب  گــر  ا و  نداشــته 

بخــش، پیشــرفت جــدی نکنــد، نمی توانــد 
و  امنیــت  و  بیــاورد  ارمغــان  بــه  رســتگاری 
ــد؛  ــلمان ببخش ــت مس ــه مل ــی ب ــش روان آرام
علی رغــم  غــرب،  دنیــای  در  کــه  همچنــان 
اتفاقــی  چنیــن  ظاهــری  پیشــرفت های 
نیفتــاده و رســتگاری و امنیــت روانــی ایجــاد 

اســت. نشــده 
ــی«  ــبک زندگ ــئلۀ س ــه مس ــی ب ــاب »نگرش کت
کنــد تــا  در نظــر دارد بــه ایــن موضــوع اشــاره 
خواننــده نســبت بــه اهمیــت مســئلۀ ســبک 
مطلــوب  تمــدن  بــه  رســیدن  در  زندگــی 

اســالمی واقــف شــود.
درس گفتــار  ایــن  در  میرباقــری  آیــت اهلل 
در  غــرب  کــه  الگوهایــی  از  مثــال زدن  بــا 
کــرده، ســعی  رفتارهــای شــخصی آنهــا اجــرا 
کــه چگونــه  دارد تــا بــه خواننــده نشــان دهــد 
ســبک  در  غربــی  مدل هــای  ناخواســته، 
کــه مــا  زندگــی مــا تأثیــر می گــذارد و از آنجــا 
اغلــب  نداریــم،  مقابلــه  بــرای  مدلــی  هیــچ 
موضــع منفعــل در برابــر آن اتخــاذ می کنیــم.
گفتــار، ســعی دارد بــا مثــال زدن از  ایــن درس 
ــخصی  ــای ش ــرب در رفتاره ــه غ ک ــی  الگوهای
کــرده بــه خواننــده نشــان دهــد  آن هــا اجــرا 
کــه چگونــه ناخواســته مدل هــای غربــی در 
ســبک زندگــی مــا تأثیــر می گــذارد و از آنجــا 
نداریــم  مقابلــه  بــرای  مدلــی  هیــچ  مــا  کــه 
اتخــاذ  آن  برابــر  در  منفعــل  موضــع  اغلــب 

. می کنیــم
کتــاب آمــده اســت: ســبک  در بخشــی از ایــن 
بــرای  مــا  کــه  اســت  شــیوه هایی  زندگــی، 
حوزه هــای  در  خــود  نیازمندی هــای  حــل 
ایــن  می کنیــم.  انتخــاب  زندگــی  مختلــف 
و  هنجار هــا  ارزش هــا،  بــر  مبتنــی  شــیوه ها 
ســامان  و  می گیــرد  شــکل  جهان بینی هــا 

می کنــد. پیــدا 
دارد  تاریخــی  پیشــینه ای  زندگــی  ســبک 
غیرمذهبــی،  و  مذهبــی  جوامــع  همــۀ  و 
آداب و شــیوه هایی بــرای زندگــی خــود بــه 
گرفته انــد. در ادبیــات مذهبــی مــا هــم  کار 
مباحــث فراوانــی دربــارۀ ســبک زندگــی بــه 
مختلفــی  کتاب هــای  و  می خــورد  چشــم 
در بــاب آداب زندگــی در طــول شــبانه روز و 

اســت. شــده  نوشــته  معنــوی  آداب 
الگوها و زیرساخت های سبک زندگی 

کــه  ســبک زندگــی در شــکل ســاده فــردی 
معطــوف بــه امــور انســانی انفــرادی اســت، 
تــا حــدود زیــادی از ســبک زندگــی اجتماعــی 
کنونــی  گــر ســبک زندگــی  تبعیــت می کنــد، ا
و  نظام هــا  از  مجموعــه ای  بشــکافیم،  را 
خــود  درون  در  را   رفتــاری  ســبک های 
با توجه بــه  درواقــع،  اســت.  داده  جــای 
تنــوع موضوعــات زندگــی در دنیــای امــروز، 
الگوهــا و ســبک های متنوعــی تعریف شــده 
کــه همگــی در ذیــل عنــوان جامــع ســبک 
گــرد آمــده و نظــام پیــدا می کننــد و بــا  زندگــی 

هــم مرتبــط هســتند.
الگــوی  دربــاره  کتــاب  از  بخشــی  در 
اســت:  آمــده  چنیــن  مســکن،  امــروزی 
الگــوی  هــم  مســکن  امــروز،  دنیــای  در 

مدل هــای  در  اســت؛  کــرده  پیدا خاصــی 
آپارتمانــی، هرکــس واحــد مجزایــی  جدیــد 
روابــط  و  قدیمــی  معاشــرت های  و  دارد 
اقشــار،  روابــط  و  شــده  کم فــروغ  ارحــام، 
انضبــاط درســتی نــدارد. در ســبک قدیــم، 
و  بودنــد  عشــیره ای  و  بــزرگ  خانواده هــا 
یــک پــدر بــا فرزندانــش در یک خانــه زندگــی 
در  خاصــی  معاشــرت  فرهنــگ  می کردنــد؛ 
کــم بــود و اخــالق خاصی بیــن ارحام  آنجــا حا
کــه  شــکل می گرفــت. در خانه هــای قدیمــی 
دارد  وجــود  شــهرها  بعضــی  در  هــم  هنــوز 
بــه غیرازاینکــه دارای بخش هــای اندرونــی 
کوبــه  دو  آن هــا  درب  بودنــد،  بیرونــی  و 
داشــت )یکــی مخصــوص آقایــان و دیگــری 
می شــد  معلــوم  کــه  بانــوان(  مخصــوص 
کــه درب خانــه را می زنــد، زن اســت یــا  کســی 
کســی بایــد پشــت در بــه اســتقبال  مــرد و چــه 
در  دقــت  و  انضبــاط  نوعــش  یعنــی  بــرود، 
و  ارزش  و  داشــت  وجــود  اقشــار  مواجهــۀ 

می شــد. رعایــت  خاصــی  اخالقــی 
دارد:  وجــود  ســبک  دو  هــم  معمــاری  در 
درون گــرا.  معمــاری  و  برون گــرا  معمــاری 
در معمــاری درون گــرا مناســبات معمــاری 
روابــط  کــه  می شــود  تنظیــم  به گونــه ای 
انســان هــم تحت تأثیــر آن تنظیــم می شــود. 
در معمــاری درون گــرا رابطــۀ اقشــار محــدود 
می شــود و مراعــات روابــط عفیفانــه، بیــن 
کســی بخواهــد  گــر  زن و مــرد آســان اســت و ا
بایــد  نباشــد،  عفیــف  خانــه ای  چنیــن  در 
را  خــود  آبــروی  و  بکشــد  زحمــت  خیلــی 
کنــد! ولــی در  به خطــر بینــدازد و بی عفتــی 
ســاختمان  کــه  برانگــرا  و  جدیــد  معمــاری 
)open( بنــا می کننــد، پنجره هــا به گونــه ای 
کــه از بیــرون بــه داخــل خانــه اشــراف  اســت 
وجــود دارد؛ در داخــل خانــه هــم آشــپزخانه 
بــاز اســت و در ســالن پذیرایــی ایــن خانــه 
در  می کننــد؛  رفت وآمــد  نامحــرم  و  محــرم 

ایــن حــال، بســتر بی عفتــی فراهــم می شــود؛ 
ــرای بانــوی  یعنــی رعایــت حجــاب و عفــت ب
کنــد، دشــوار  کــه می خواهــد پذیرایــی  خانــه 

می شــود.

کتــاب در نظــر دارد تــا ضــرورت طراحــی  ایــن 
مدلــی متناســب بــا فرهنــگ ایرانــی اســالمی 
رســیدن  به منظــور  زندگــی  ســبک  بــرای  را 
کنــد و  گوشــزد  بــه یــک جامعــۀ پیشــرفته را 
کنــد تــا بتوانــد در  خواننــده را نیــز هوشــیار 
حــد ممکــن از ذوب شــدن در نظــام فرهنگــی 

کنــد. غــرب مــدرن جلوگیــری 
کتــاب »نگرشــی در مســئله ســبک زندگــی« 
کوشــش »حســن نــوروزی« در 44 صفحه  به 
ســوی  از  و  شــده  تدویــن  جیبــی  قطــع  در 
انتشــارات تمــدن نویــن اســالمی، وابســته 
بــه فرهنگســتان علــوم اســالمی قــم، چــاپ و 

ــازار شــده اســت. ــه ب روان

به دنبال رستگاری
نگاهی به کتاب »نگرشی در  مسئله سبک زندگی« اثری از    آیت اهلل سیدمحمدمهدی  میرباقری

18



را  آینــده  بتوانــد  کــه  اســت  کســی  آن  از  آینــده 
پیش بینــی یــا حداقــل آن را تخیــل یــا ترســیم 
کــه نیامــده و بــه عبارتــی  کنــد. آینــده زمانــی اســت 
گذشــته موجــود نیســت.  کــه مثــل  زمانــی اســت 
موجــود  کــه  چیــزی  دربــارۀ  می تــوان  چگونــه 
نیــز  گذشــته  گفــت.  ســخن  نبایــده  و  نیســت 
ــت  ــده اس ــی مان ــار آن باق ــی آث ــت ول ــود نیس موج
کــه در قالــب نشــانه های تصویــری، نوشــتاری و 
بــا ذهنــی خــود را نمایــش مــی دهنــد. درمــورد 
آینــده نــه خاطــره ای و نــه نشــانه ای وجــود دارد؛ 
کــه از  گذشــته و نشــانه ای  مگــر آنکــه بــا توجــه بــه 
آن باقــی مانــده و نــوع تکــرار نشــانه ها در زمــان 
کــه آینــده نیــز این گونــه خواهــد  حــال، تصــور شــود 
ــر ایــن  ــوع اســتدالل ب ــود. توضیــح آنکــه، ایــن ن ب
کــه زندگــی نوعــی تکــرار  نکتــه و بــاور اســتوار اســت 
گذشــته رخ داده احتمااًل بازهم  اســت و آنچه در 
کنــون درحــال  تکــرار خواهــد شــد. پــس آنچــه هم ا
رخ دادن اســت و در معــرض دیــد انســان واقــع 
گذشــته  می شــود می تواند در آینده نیز رخ دهد. 
می توانــد آینــۀ آینده باشــد و فوائد مطالعۀ تاریخ، 
تســلط بــر آینــده اســت. عبــرت از تاریخ یعنی فهم 
آینــده؛ یعنــی هر ملتــی که تاریــخ خــود را به خوبی 
به خوبــی دریابــد، آینــده را به دســت خواهــد اورد. 
کــه به دنبــال آینده اســت بایســتی تاریــخ را  فــردی 

کنــد. به خوبــی مطالعــه 
رســیدن  بــرای  تاریــخ،  بــا  برخــورد  در  انســان 
کــه  بــه آینــده بــه قــوۀ تخیــل احتیــاج دارد؛ چرا
فقــط  و  اســت  نگه داشــتن  قــوه  عقــل،  قــوۀ 
کنــد.  می توانــد براســاس مفاهیــم متعیــن عمــل 
ایــن مفاهیــم بایســتی پــردازش شــده باشــند. 
تمــدن  انتهــای  بــا  و  میانــه  در  مفاهیــم  ایــن 
معنــادار هســتند؛ چــون در ایــن مرحلــه اســت 
کــه مفاهیــم یــک تمــدن تعیــن پیــدا می کنــد 
مفهومــی  لوازم ســازی  بــا  می تواننــد  عقل هــا  و 
ــه  ک ــد  ــی بپردازن ــی درون گفتمان ــط معرفت ــه بس ب
ســازمان های پژوهشــی و آموزشــی آن را جهــت 
ــوری  ک ــار  ــا دچ ــد. به این ترتیــب، تمدن ه می ده
آینده نگــری می شــوند و روبــه رکــود علمــی را بــه 
عنــوان اســتانداردنگری اجــرا می کننــد. از آنجــا 
کــه ســازمان های معرفتــی آن هــا از دیــدن آینــده 
محــروم می ماننــد، در نتیجــه آینــده را از دســت 
می دهند و ســازوکار ازدســت دادن آینده این گونه 
کــه چــون دانشــگاه بــه دنبــال روبــه مذکــور  اســت 
دچــار رکــود در آینده نگــری می شــوند و ملت های 
آینده نگــری  و  خودســازی  بــه  شــروع  رقیــب 
وارد  عمــل  مــردان  کــه  اینجاســت  می کننــد. 
میــدان می شــوند تــا بــدون نظریــه، آینــده را بــا 

کــه فعالیت هــای کورکورانــه همــراه  عملکــرد خــود 
بــا قــدرت نظامــی اســت بــه دســت آورنــد. ایــن 
عملکــرد موجــب تحلیل رفتــن نیروهــای آن هــا 
می شــود و در نهایــت قدرت هــا از بیــن می رونــد. 
کــه هــگل می گویــد: قدرت هــا  ایــن همــان اســت 
قدرت هــا  اینکــه  و  نگرفته انــد  عبــرت  تاریــخ  از 
در نهایــت نــادان می شــوند و قــدرت اندیشــه و 

می دهنــد. دســت  از  را  آینده نگــری 
قــوۀ تخیــل براســاس تاریــخ، موجــب آینده نگــری 
را  نادیده هــا  تخیــل،  می شــود.  آینده ســازی  و 
می بینــد و از فضــای زمانــی، مکانــی، تاریخــی و 
جغرافیایــی باالتــر مــی رود و آنچــه بــا دیــدۀ حســی 
و قــوۀ عقلــی دیــده نمی شــود، مشــاهده می شــود 
و ایــن بــا پــرورش اوج می گیرد که خیال فرهیخته 
نام دارد و این شــامل تمامی مشــهودات انســانی 
کــه نشــانه دار اســت. در نتیجــه، شــامل  می شــود 
گــر دیالکتیــک  معنــا و نشــانه های آن می شــود و ا
کلیــۀ دانش هــای  بیــن معنــا و نشــانه در قالــب 
بشــری برگزار شــود، مشــهودات انســانی را افزایش 
کــی همــراه  گــر بــا اخــالق و پا می دهــد؛ به ویــژه ا
شــود. ایــن موضــوع بــا ریاضــت همــراه اســت. راه 
ــا خوشــی نیــز همــراه نیســت؛  همــواری نــدارد و ب
کــه خالقیــت براســاس شــهود، ناســازگاری  چرا
)ناســازگاری بــا خــود و دیگــری و تنهایــی مبتنــی 
نــکات  از  نیــز  خیــال  پــرواز  می طلبــد.  آن(  بــر 
کــه از عمارســت فکری منشــاء  بســیار مهــم اســت 
می گیــرد و نتایــج آن از فکــر و ذهــن بــه عالــم خیال 
وارد می شــود و براســاس آن، عالــم خیــال، فعــال 
کــه قــوۀ خیــال انســانی از  می شــود؛ بــه شــرطی 
کــرده باشــد( و پــرواز خیــال  قبــل، پــرواز را تمریــن 
بــه منظــور تصویرســازی بــرای آینــده، رخ بدهــد.
و  خیــال  عالــم  بنیــادی  دانــش  به عنــوان  هنــر 
قــوۀ تخیــل انســانی به عنــوان دانــش بنیــادی 
تمدن هــا مطــرح می شــود و علــم تاریــخ، مــادۀ 
اولیــۀ خیــال بشــری را تشــکیل می دهــد و قــوۀ 
خیــال انســانی را فعــال می کنــد. به همین دلیــل 
کــه  مراحــل اولیــۀ تمدن هــا از حماســۀ تاریخــی 
براســاس قــوۀ خیــال شــکل می گیــرد، به وجــود 
می آیــد؛ یعنــی تاریــخ در قالــب حماسه ســرایی 
تبدیــل بــه خیــال شــده و ســپس ایــن خیــال بــه 
طــور فزاینــده گســترش می یابــد و تبدیــل بــه هنــر 
می شــود و بــا تبدیــل بــه حــد فاصــل بیــن هنــر و 
کــه هنرهایــی خلــق  فــن می شــود. بــه ایــن معنــا 
مرحلــۀ  بــه  را  پدیــداری  جهــان  کــه  می شــوند 
فنــاوری نزدیــک می کننــد. هنرهــا مثــل معمــاری 
کــه اولیــن قــدم  براســاس فنــون بنــا می شــوند 
کــه تخیــل  فضاســازی بــرای تخیــل هســتند؛ چرا
کــه معمــاری آن، فضــا  در شــهری رخ می دهــد 
تمدن ســازی،  قــدم  اولیــن  آورد.  به وجــود  را 
شهرســازی اســت که براســاس آن تخیل مناسب 
تمــدن شــکل می گیــرد؛ یعنــی تخیــل حماســی، 
تخیــل  و  می کنــد  ایجــاد  را  معمــاری  تخیــل 
معمــاری نیــز شــهر را به وجــود مــی آورد و شــهر نیــز 
تخیــل خــاص خــود را تولیــد می کنــد. مهم تریــن 
کــه شــهر ایجــاد می کنــد نقاشــی اســت  تخیلــی 
کــه نــوع نگــرش بــه جهــان را ترســیم می کنــد. 
پــس جهــان پدیــداری تخیل شــده در معمــاری 
شــهری، در نقاشــی ترســیم می شــود. در نتیجــه، 
جهــان در معمــاری شــهر تجلــی پیــدا می کنــد و 

نقاشــی آن را ترســیم می کنــد. نقاشــی ها بــر دیــوار 
دیــوار  ختم هــا،  دیــوار  غارهــا،  دیــوار  شــهرها، 
کاخ هــا و... ترســیم می شــوند.  مســاجد، دیــوار 
آن  دیوارهــای  کــه  شــهر  معمــاری  فضــای  در 
نقاشــی شــده، احســاس و خیالــی دیگــر به وجــود 
کــه نتیجــۀ آن دو اســت؛ یعنــی نقاشــی و  می آیــد؛ 
کــه فضاســازی کرده اند، احساســی را بر  معمــاری 
می انگیزنــد کــه صــدای جهــان )یعنی موســیقی( 

اســت.
کــه جهــان را صــدادار  موســیقی، هنــری اســت 
کنــد  کنــد و صــدای جهــان را اســتخراج مــی  مــی 
کت و صامت را، ســخنگو می  وهــان بــه ظاهــر ســا
کــه موســیقی نوشــته شــود زبــان  ســازد و زمانــی 
آن قاعــده منــد مــی شــود و شــکل راضــی وار را 
کــه بــاز بــه تنظیــم خیــال مــی  بــه وجــود مــی آورد 
پــردازد و تخیــل جهــان آینــده را ترســیم مــی کند.

کنــد انســان  کــه جهــان را ترســیم مــی  نقاشــی 
احتمــاال  ســازد.  مــی  نزدیــک  طبیعــت  بــه  را 
زبــان ریاضــی وار موســیقی، ملــودی جهــان را 
کــرده و ایــن را بــه یــک حــس  ریاضــی وار، ترســیم 
کنــد. یــک نقاشــی دقیــق  عمومــی تبدیــل مــی 
نوعــی ترســیم دقیــق علمــی از جهــان اطــراف 
را مــی طلبــد. بــرای نقاشــی از انســان، بهتریــن 
آناتومــی انســان الزم اســت تــا زیباشناســی را بــر 
روی آن نشــان دهــد. در مــورد دیگــر موجــودات 
غیــر انســانی مثــل اســب نیــز همیــن طــور اســت 
)چنانکــه در آثــار تشــریح پزشــکی، طراحــی مــدل 
و تخیــل هــای فناورانــه لتونــاردو داوینچــی دیــده 

مــی شــود(.
هنــر در یــک نظــام ترســیمی، آینــده را ترســیم مــی 
کند و این نظام ترســیمی از هنر حســی و طبیعی 
شــروع می شــود و در نهایت به انتزاع و ســبکهای 
انتزاعــی مــی رســد. رشــد فکــری جامعــه از شــب 
گــرا نیــز شــروع می شــود، چــون به  هــای طبیعــت 
کنــد.  راحتــی جهــان را بــرای انســانها ترســیم مــی 
گــرا، ادبیاتــی را شــکل  ســبک هنــری طبیعــت 

ــر ترســیم جهــان  کــه شــکل انتزاعــی ت مــی دهــد 
اســت و ایــن ادبیــات مثــل ادبیــات شــعری ســاده 
ــر نمادیــن  ــاده و غی ــدت س ــه ش ــرا ب گ و طبیعــت 
بعــدی  ادبیــات در مرحلــه  گرســت.  ترســیم  و 
تبدیل به فلســفه حســی و طبیعت گرا می شــود 
ــد  کن ــی  ــار م ــر آن ب ــود را ب ــپس متافیزیــک خ و س
)مثــل محــرک اولیــه ارســطو در حرکــت فیزیکــی( 
کــه شــکل انتزاعــی ترســیم جهــان  و از فلســفه 
اســت، انتزاعــی بســیار عــام تــر بــه وجــود مــی آیــد 
کــه فقــط  کــه فرمولهــای ریاضــی وار علــم اســت 
شــکل آنتراعــی دارد و غایــی تریــن شــکل معرفــت 
جهــان و ترســیم انتزاعــی جهــان اســت. ایــن علم 
انتزاعــی بــه وســیله عقالنیــت ترســیم شــده در 
دیــن، هنر، ادبیات و فلســفه، تبدیــل به فناوری 
مــی شــود و ایــن فنــاوری در شــکل عقالنــی آن 
تابــع فرمــول هــای ریاضــی و فیزیکــی اســت، ولــی 
در شــکل و تشــکل، تابــع شــکل هــای هنــری 
کــه از طبیعــت اطراف انســانی گرفته شــده  اســت 
اســت: مثــل هواپیما، پرنــده و ماهی با هلیکوپتر 
و ســنجاقک و ســپس فنــاوری از هنــر شــروع مــی 
شــود و بــه هنــر نیــز ختــم مــی شــود. در نتیجــه، 
هرچــه در آینــده بتوانــد ترســیم شــود از قبیــل هنر 
اســت و از هنــر شــروع مــی شــود و به هنــر کاربردی 

بعنــی فنــاوری ختــم مــی شــود.
تمدنهــا از انقــالب هنــری شــروع شــده و تخیــل 
کننــد. هنرمنــدان بنیــان  آینــده را عــوض مــی 
ــا  ــانس ی ــون دوران رنس ــی چ ــدن های ــذاران تم گ
که از هنر شــروع  دوران پســامدرن فعلی هســتند 
شــده اســت. آنچــه در ایــن میــان مهــم اســت 
سیاســتگذاری هنــری بــرای آینــده بابــی اســت، 
زیــرا بــدون هنــر راهــی بــه آینــده وجــود نــدارد، 
کــه  کــرد. از آنجــا  کاری  مگــر بــا علــم غیــب بتــوان 
هنرمنــد بــه شــهود واقــف اســت و بهــره ای از علــم 
غیــب دارد بــه آینــده راه پیــدا مــی کنــد، در نتیجه 
سیاســتگذاری هنــری نوعــی سیاســتگذاری در 

قبــال آینــده اســت.

سیاستگذاری هنری
بخش هایی از کتاب »ایران آینده به سوی الگویی مردم شناختی برای ابرقدرتی ایران«؛ نوشتۀ دکتر ابراهیم فیاض

قوۀتخیلبراساستاریخ،موجبآیندهنگریوآیندهسازیمیشود.تخیل،نادیدههارا
میبیندوازفضایزمانی،مکانی،تاریخیوجغرافیاییباالترمیرودوآنچهبادیدۀحسیو
کهخیالفرهیخته قوۀعقلیدیدهنمیشود،مشاهدهمیشودواینباپرورشاوجمیگیرد
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بازگشت به آینده قسمت 2 )1989(

کمــدی تولیــد شــده و دومیــن قســمت از  ایــن فیلــم در ژانــر علمــی، تخیــل، 
مجموعــه فیلم هــای بازگشــت بــه آینده اســت. در خالصــۀ داســتان آن آمده که 
»مارتــی مــک فــالی« که به تازگی از گذشــته برگشــته دوباره توســط دکتــر »امت« 
بــه آینــده فرســتاده می شــود تــا از بــه زنــدان افتادن پســرش در آینــده، جلوگیری 
ــر برنــدۀ اســکار بهتریــن  ــر می شــود. ایــن اث کنــد؛ امــا متأســفانه اوضــاع خراب ت

گــذاری و نامــزد اســکار بهتریــن صدا بــرداری، بهتریــن موســیقی متــن و  صدا
ــت. ــده اس ــه ش ــن فیلم نام بهتری

ایــن فیلم در سیســتم درجه بندی فیلم ها توســط انجمــن تصاویر متحرک 
آمریــکا دارای درجــۀ  PG)تصمیم گیــری دیــدن کودک با والدین( اســت.

من، ربات )2004(

ک آســیموف« بــه  ایــن اثــر در ژانــر علمــی؛ تخیلــی و براســاس رمانــی از »ایــزا
کــه »دل اســپونر«  همیــن نــام ســاخته شــده اســت. در خالصــۀ داســتان آن آمــده 
کنتــرل  کــه  )ویــل اســمیت( یــک افســر پلیــس در زمانــه ای )ســال 2035( اســت 
همــۀ وســایل در دســت روبات هاســت. او اعتقــادی بــه اســتفاده از روبات هــا 

نــدارد تــا اینکــه روبات هــا ســر به شــورش می گذارند و درســتی حرف »دل اســپونر« 
ــا روبات هــا می کننــد. ثابــت می شــود و شــروع بــه مبــارزه ب

این فیلم دارای درجۀ PG-13 )نامناسب برای کودکان زیر 13 سال( است.

گزارش اقلیت )گزارش موارد نادر( )2002(

گــزارش اقلیــت فیلمــی در ژانــر علمــی، تخیــل، مهیج، ســایبرپانک اســت و بر اســاس 
کــی. دیــک« تولیــد شــده. داســتان  کوتاهــی به همیــن نــام بــه قلــم »فیلیــپ  داســتان 
ــری از  ــا تصوی ــالش دارد ت ــم ت ــن فیل ــپیلبرگ در ای ــذرد و اس ــال 2054 می گ ــم در س فیل
آیندۀ نزدیک بشــریت را ارائه بدهد. محور اصلی داســتان بر مبنای سیســتمی اســت 
کــه می توانــد جرایــم را پیــش از وقــوع، پیش بینی کنــد و بدین ترتیب مأمــوران اجرایی 
کــه دیگــر  پیــش از وقــوع جنایــت، جلــوی آن را می گیرنــد و بدیــن ســبب مدت هاســت 

جنایتــی رخ نــداده؛ امــا همیــن سیســتم پیچیــده هــم ممکــن اســت فریب بخــورد.
ــی  ــای مختلــف را پیش بین ــم مجموعــه ای از فناوری ه ــی، فیل ــت اصل ــار روای کن در 

که در آیندۀ نزدیک، به واقعیت تبدیل خواهند شد. یکی از پیش بینی های  می کند 
گذاشــت، فناوری هــای لمســی در  کــه اتفاقــًا خیلــی زود قــدم بــه واقعیــت  ایــن فیلــم 
کــه ایــن روزهــا به طورجــدی دنبــال می شــود،  اســتفاده از رایانه هــا بــود. بحــث دیگــر 
کــه فیلــم نشــان می دهــد، ایــن  شناســه های زیســتی مطــرح شــده در آن بــود. آن گونــه 
شناســه ها روی چشــم حــک می شــود و تمــام مشــخصات فــرد و مــکان او را مشــخص 

می کنــد.
این فیلم دارای درجۀ PG-13 )نامناسب برای کودکان زیر 13 سال( است.

تعادل )2002(

فیلــم، داســتان زندگــِی مــردم پــس از جنــگ جهانــی ســوم اســت. زمانی کــه 
گرفتــه رهبــری بــا اتــکا بــه نیــروی نظامــی بــه  ظلــم، فســاد و تباهــی، جهــان را فــرا 
کل جهــان می پــردازد و بــرای جلوگیــری از جنــگ جهانــی چهــارم مــردم  تصــرف 
ــه احساســات را ســرکوب می کنــد. مصرف نکــردن دارو  ک ــه مصــرف دارویــی  را ب
ــی از  ــتون« یک ــان پرس ــدارد. »ج ــدام ن ــز اع ــتی ج ــات سرنوش ــتن احساس و داش

بهتریــن مأمــوران حکومــت اســت کــه مســئول از بین بردن متخلفین اســت؛ اما 
گهــان به تنهــا  زمانی کــه او مقــداری از داروی هوشــیارکننده اســتفاده می کنــد، نا
کــرده و آن را از بیــن  کــه قــادر اســت بــا حکومــت مبــارزه  فــردی تبدیــل می شــود 

ببرد.
این فیلم، دارای درجۀ  R)نامناسب برای افراد زیر 17 سال( است.

فراموشی )2013(

ــی  ــم روایت ــتان فیل ــتاخیزی اســت. داس ــا رس ــی و پس ــی، تخیل ــی علم فیلم
انســان ها  شبیه ســازی  از  آن  در  کــه  اســت  زمیــن  بــر  بیگانــگان  غلبــۀ  از 
استفاده شــده. داســتان فیلــم تــا حــدود زیــادی رازآلــود بــوده و اتفاقــات آخــر 
کــروز( در طــول فیلــم  فیلــم، بیننــده را متعجــب می کنــد. بازیگــر اصلــی )تــام 
کــه در حــال نجــات زمیــن، از دســت بیگانــگان اســت؛ امــا در آخــر  فکــر می کنــد 
کــه فریــب بیگانــگان را خــورده و برعکــس، در حــال نابــودی  متوجــه می شــود 

که ســال 2077 اســت و زمین به یک  انسان هاســت. در خالصۀ داســتان آمده 
زباله دانــی متــروک و بایــر تبدیــل شــده. این امر نتیجۀ نبردی میان انســان¬ها 
کــه 60 ســال قبــل رخ داده. بشــریت جنــگ را بــرده؛  و موجــودات فضایــی اســت 

ــا زمیــن را ازدســت داده اســت. ام
کــودکان زیــر 13 ســال(  ایــن فیلــم دارای درجــۀ PG-13 )نامناســب بــرای 

اســت.

 Oblivion

بازگشت به آینده 
معرفیفیلمهایآیندهنگر

داســـتانهاییســـادهومبتنیبرطرحیواقعگرایانهدارند،بااینوجود،تعدادزیادیفیلمهمســـاخته
ً
فیلمهامنبعیبرایســـرگرمیهســـتندومارابهســـویســـفریجدیدیاتجربهاینومیبرند.آنهاغالبا

میشـــوندکـــهدربارۀآیندههســـتند.اغلباینفیلمهـــاِیآیندهگرا،درهالیـــوودرافیلمهایعلمیتخیلـــی)science-fiction(تشـــکیلمیدهند.بااینحال،تعـــداِدکمتریفیلِمآیندهگـــرادرژانرهایدیگر
کشـــن)action(،ماجراجویانه)adventure(وغیرههمساختهشـــدهاند. ازجملهمهیج)thriller(،ا

واقعیـــتشـــگفتانگیزدربـــارۀفیلمهایواقعگراایناســـتکهبســـیاریازوســـایلوتکنولوژیهاییکـــهدراینگونهفیلمهااستفادهشـــده،بهطرِقمختلف،باعثالهـــاِممخترعانبرایســـاختآنهادر
واقعیـــتشـــدهاند.ازجملـــهایناختراعات،میتوانبـــهخودروهایخودران)فیلم»منرباتهســـتم«؛)2004((،تلفنهایهوشـــمند)ســـریال»پیشـــتازانفضـــا«؛)1966-1969((،هولوگرام)فیلم»جنگ

ســـتارگان«؛)1977((،واقعیـــتمجازی)فیلم»ترون«(،تبلت)فیلم»یکاودیســـهفضایـــی2001«؛)1968((اشـــارهکرد.
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لوپر )2012(
کشــن، علمــی، تخیلــی اســت و داســتان اصلــی آن در ســال 2044 اتفــاق  فیلمــی ا
می افتــد و ســفر در زمــان را بــا تعریفــی جدیــد و متفــاوت بــه ســینما آورده. در خالصــۀ 
کــه می تــوان انســان را  کــرده  کــه در ســال 2072 علــم به حــدی پیشــرفت  داســتان آمــده 
بــه گذشــته یــا آینــده فرســتاد و درواقــع شــرایط ســفر در زمــان، برای بشــریت محیا شــده 
اســت. ایــن دســتاورد بــزرگ علمــی البتــه بــرای تبهــکاران و اعضــای مافیــا هــم بــد نبوده 
کــه آن هــا اســتفاده های خــاص خــود را از این تکنولوژی می کننــد. در ســال 2044 ما  چرا

گــوردن -  لویــت ( آشــنا می شــویم. جوزف یکــی از اعضای  بــا »جوئــی ســیمونز« ) جــوزف 
کار لوپر هــا از  کار می کنــد.  ــزاس به عنــوان »لوپــر«  کان کــه در شــهر  ــد مافیایــی اســت  بان
کــه کمپانــی مافیایی از آینــده برای آنها می فرســتد. ایــن افراد  بیــن بــردن افــرادی اســت 
گران  وظیفــه دارنــد تــا قربانیــان را بــه قتــل برســانند. ایــن فیلــم نه تنهــا در بیــن تماشــا

عــادی، بلکــه نــزد منتقــدان نیــز بــه موفقیــت چشــمگیری دســت یافته اســت.
این اثر دارای درجۀ R )نامناسب برای افراد زیر 17 سال( است.

ایلیسیم )2013(

این فیلم در ســبک علمی تخیلی تولید شــده و نامش اشــاره ای به الوســیون 
کــه همــان بهشــت در افســانه های یونــان باســتان اســت دارد. در  یــا الیزیــوم 
کــه در ســال 2154 ثروتمنــدان آمریــکا در یــک ســیارۀ  خالصــۀ داســتان آمــده 
مصنوعــی بــه نــام آلفــا زندگــی می کننــد و تمــام امکانــات زندگــی را از روی زمیــن بــه 
آلفــا برده انــد. زمیــن تبدیــل به یک ویرانه شــده و مــردم، امکانات درمانــی زیادی 

کارخانــۀ  ندارنــد. مکــس بــه همــراه خواهــرش در زمیــن زندگــی می کنــد و در یــک 
کــه متعلــق بــه یکــی از شــهروندان آلفــا اســت کار می کنــد. مکــس در  روبات ســازی 
کــه چنــد روز  کتیــو قــرار می گیــرد و متوجــه می شــود  کار در معــرض رادیوا هنــگام 
بیشــتر زنــده نیســت و بــرای اینکــه درمــان شــود چــاره ای جــز رفتــن بــه آلفــا نــدارد.

این اثر دارای درجۀ R )نامناسب برای افراد زیر 17 سال( است.

عنصر پنجم )1997(

ایــن فیلــم در ژانــر علمــی، تخیلــی تولیــد شــده و در ســدۀ 23 ام اتفــاق می  افتــد. 
زمانی کــه کیهــان توســط شــیطان تســخیر و زندگــی بشــر بــا ورود شــر و بــدی دچــار 
کنــد و آن را  کــه می توانــد شــر را از زندگــی بشــر دور  تهدیــد شــده اســت. تنهــا زنــی 
کمــک یــک  از بیــن ببــرد، پنجمیــن عنصــر )میــال جوویــچ( اســت. او در ایــن راه، از 
کنون رانندۀ  که ا کارکشــتۀ قدیمی به نام »کربن داالس« )بروس ویلیس(  ســرباز 

ــری  ــه اســم »زورگ« )گ ــز بهره منــد اســت. شــر توســط فــردی ب کســی اســت نی تا
الدمــن( نیــز پشــتیبانی می شــود؛ زیــرا او تصمیــم دارد تــا از هرج ومــرج و بی نظمی 

کمــال اســتفاده را ببــرد. کــه در اثــر فعال شــدن شــرارت به وجــود می آیــد 
این فیلم دارای درجۀ PG-13 )نامناسب برای کودکان زیر 13 سال( است.

کتاب عیلی )2010(

کــه  کــه در خالصــۀ آن آمــده  »کتــاب عیلــی« فیلمــی پسارســتاخیزی اســت 
کمــی از انســان ها روی زمیــن  گذشــته و تنهــا عــدۀ   30 ســال از پایــان تمــدن 
ــزرگ می گــذرد و مــردم پــس از  کــه ســه دهــه از جنــگ ب ــد، دورانــی  باقی مانده ان
کتــب آســمانی را به عنــوان علــل ایــن جنــگ آتــش زده انــد، ایمانشــان را بــه  آن، 
فراموشــی ســپرده اند و ارزش هــای انســانی بــه پایین تریــن درجــۀ ممکــن تنــزل 

کــه وظیفــۀ حراســت  یافتــه اســت. فیلــم دربــارۀ یــک منجــی آخرالزمانــی اســت 
کــرۀ زمیــن را برعهــده دارد؛ امــا مثــل ســایر فیلم هــای  از آخریــن انجیــل روی 
گدونــی هالیــوودی، منجــی را یــک آمریکایی می داند و از بین کتب آســمانی  آرما

تنهــا انجیــل را دارای جایــگاه قلمــداد می کنــد.
این اثر دارای درجۀ R )نامناسب برای افراد زیر 17 سال( است.

میان ستاره ای )2014(

وی مثل وندتا )2005(

فیلمــی حماســی، علمــی، تخیلــی اســت و داســتان در آینــده ای دور اتفــاق 
کســیژن، مواد طبیعی و ســوخت شــده  می افتــد، زمانــی کــه زمیــن دچــار کمبود ا
و نســل بشــریت در حــال نابــودی اســت. ماجرای فیلــم دربارۀ فضانوردانی اســت 
کرم چالــه ای ســفر می کننــد تــا بــرای نجــات جــان انســان های روی  کــه ازطریــق 
کــرۀ زمیــن، ســیاره ای قابــل ســکنی بیابند. کارگــردان این فیلم تمایل داشــته که 
اتفاقــات رخ داده در فیلــم، تــا حد امکان واقعی باشــند و برای تحقــق این هدف، 
از یکی از برجسته ترین پروفسورهای فیزیک نجومی یعنی »Kip Thorne« در این 
که در فیلم نشان  که تمام جزئیاتی  کرد  گرفته است. البته باید ذکر  راه مشورت 

داده می شــود، واقعی و براســاس قواعد مشــخص نیســت؛ اما می توان این فیلم 
را دقیق تریــن فیلــم ســینمایی ســاخته شــده در تاریــخ ســینما، دربــارۀ مباحــث 
فضایــی عنــوان کــرد کــه جزئی تریــن ایــن مباحــث را بــه زیبایــی در چارچــوب یک 
داســتان احساســی روایت کرده اســت. این اثر در هشــتاد و هفتمین دورۀ جوایز 
اســکار نامزد دریافت 5 جایزۀ بهترین جلوه های ویژه، بهترین طراحی صحنه، 
بهتریــن میکــس صــدا، بهتریــن تدویــن صــدا و بهتریــن موســیقی فیلــم شــد و 

ازاین بیــن موفــق بــه دریافــت جایــزۀ بهتریــن جلوه هــای ویــژه گردید.
این فیلم دارای درجۀ PG-13 )نامناسب برای کودکان زیر 13 سال( است.

فیلمی در ژانر تریلر سیاســی پادآرمان شــهر اســت. در خالصۀ داســتان آمده که فیلم 
در ســال 2027 و در خــالل دومیــن جنــگ داخلــی آمریــکا رخ می دهد. جهان در جنگ و 
آشــوب اســت و بیماری¬ای به نام »ویروس ســنت ماری« در سراســر اروپا پخش شــده. 
کم شــده و همه تحت فرمان یک  در این هنگام، حکومتی فاشیســتی بر انگلســتان حا
رهبــر بــزرگ هســتند. شــهر تحــت حکومت نظامــی اســت و هرگونــه اعتــراض و مخالفتــی 
به شــدت ســرکوب می¬شــود و دولــت مــدام مــردم را از تروریســت¬ها می¬ترســاند. در 
ــه بیــرون مــی¬رود و توســط پلیــس  ایــن شــرایط، ایــوی بعــد از حکومت نظامــی از خان

کــه یــک  مخفــی دســتگیر می¬شــود. در همیــن حــال مــرد سیاه پوشــی بــه نــام وی 
ماســک خنــدان بــر صــورت دارد او را از دســت پلیــس نجــات می دهــد.

گروه هــای سیاســی به عنــوان تمثیلــی از ظلــم  »وی مثــل وندتــا« توســط بســیاری از 
و ســتم یــاد شــده  و آزادی خواهــان و آنارشیســم ها از آن بــرای ترویــج عقایــد خودشــان 

کردنــد. اســتفاده 
این فیلم دارای درجه¬ R )نامناسب برای افراد زیر 17 سال( است.
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وشکر؛ خدار
ل رئیس علی دلواری داریم  سریا

کــه  یکــی از افق هــای چشــم انداز پنجــاه ســالۀ جمهــوری اســالمی 
کار قــرار  پنجــاه ســال پیــش و پــس از تدویــن و تصویــب در دســتور 
ــه  ــه ب ک ــود و حــاال  ــراز انقــالب اســالمی ب ــه رســانۀ ت گرفــت، رســیدن ب
نقطــۀ هــدف رســیده ایم، ســرمان را بــاال می گیریــم و می گوییــم مــا 
که  صداوســیمای مردمی و آرمانی خودمان را داریم؛ صداوســیمایی 
پــس از فــراز و نشــیب های بســیار و جــون بــه لــب کــردن مــا، بــه معنای 
ــب آن،  ــه صاح ک ــگاهی  ــت. دانش ــده اس ــگاه ش ــه، دانش کلم ــی  واقع
ولی نعمتــان انقــالب، مدیــران آن از خــود این ولی نعمتان و مخاطب 
ایــن  کــه  آزادگان جهانی انــد  آن نه تنهــا ولی نعمتــان، بلکــه همــۀ 
کــه صداوســیما  ولی نعمتــان را الگــوی خــود می داننــد. سال هاســت 
دیگــر مثــل گذشــته از باندهــای چــپ و راســت نمی ترســد و بــا صــدای 
بلنــد، حقــوق ولی نعمتــان را فریــاد می زنــد. صداوســیمای امــروز 
ترجیــح می دهــد مراعــات حــال مردمــش را بکنــد تــا حــال دولتــش را؛ 
چــون دیگــر بــرای گرفتــن حــق و تأمیــن بودجــه اش دســِت گدایــی بــه 
ســمت دولت هــا دراز نمی کنــد. دیگــر افتتــاح یــک شــبکۀ جدیــد مثل 
ــیما  ــار صداوس ــد، افتخ ــیس ش ــال 1399 تأس ــه در س ک ــر  کارگ ــبکۀ  ش
ــون  ــوند؛ چ ــف نمی ش ــل به ص ــر و وکی ــش وزی ــرای افتتاح ــت و ب نیس
کارگــر اســت و همــۀ صداو ســیما، متعلــق بــه  همــۀ شــبکه ها شــبکه 
کارگرهــا و خانواده های شــان اســت. هنــوز از یــاد نبرده ایــم، زمانــی 
گوشــت سوســیس،  کــه ایــن ســازمان مهــم، بودجــه اش را از تبلیــغ  را 
کی هــای ساخته شــده از ژالتین هــای  رنگ دانه هــای پفــک و خورا
و  می کــرد  تأمیــن  اشــرافیت 1درصــدی  مــروج  تبلیغــات  و  خوکــی 
کــودن  خــرج برنامه هــای زردش می کــرد. دورۀ دعــوت از شــاخ های 
مجــازی بــه تلویزیــون، بــه ســرآمده؛ دورۀ پرداختــن بــه طلســم ادرار 
در برنامــۀ فوتبالــی بــه ســر آمــده اســت؛ دورۀ تیغیــدن صداوســیما و 
ــای  ــط مجری ه ــیما توس ــن صداوس ــورت همی ــو ص ــردن ت ــد ُتف ک بع
زرد و لیبــرال ایــن ســازمان، تمام شــده؛ و صداوســیما سال هاســت 
کــه بــه عدالــت رســانه ای رســیده و ســهم انقــالب از ایــن ســفره، فقــط 
اخبــار سراســری و بخــش خبــری 20:30 نیســت. آرشــیو چنــد میلیــارد 
ترابایتــی صداوســیما دیگــر در قفســه های محرمانــۀ ایــن ســازمان 
کــه بایــد از حقیقــت  ک نمی خــورد و مــردم می بیننــد آنچــه را  خــا
کــه مــردم  گذشــته و حــال مسئولین شــان ببیننــد. سال هاســت 
خودشــان، انقــالب 57شــان، ارزش های شــان، داشته های شــان و 
قهرمان های شــان را درون ایــن آینــۀ جــادو می بیننــد؛ آینــۀ جادویــی 
کــه را ســلطان قیــر در  کــه بــدون رودربایســی آســفالت می کنــد هــر 
آســتین دارد؛ شــکالت می ســازد از ســلطان الت شــکر؛ خــورد می کنــد 
ســلطان ســکه را و درز می گیــرد از ســلطان ارز؛ چــرخ می کنــد، ســلطان 
ــور می کنــد از روی ســلطان خــودرو و قهــوه ای می کنــد  گوشــت را؛ عب
بی نام ونشــان  کارگردانــان  کــه  دوره ای  ُمــرد  را.  پوشــک  ســلطان 
و بی هویــت بــا پــول همیــن مــردم و بودجــۀ همیــن صداوســیما 
ک برســری و ســیاه می ســاختند و عقده هــای کودکــی  ســریال های خا
و نوجوانــی خــود را بــر صــورت مخاطــب می زدنــد. ســوای از همــۀ 
که از بی فیلمی هرســال و هرســال و هرســال  این ها، گذشــت دوره ای 

می نشســتیم و چهــل قســمت مختارنامــه می دیدیــم. به خــدا دیگــر 
حفــظ شــدیم صحنــه ای را کــه عبیــداهلل وارد کاخ دارالعمــاره می شــود 
و می گوید:»ایــن اســت حرمــت بیعــت!؟ ایــن اســت حرمــت خدمــات 
خلیفــۀ فقیــد معاویــه!؟ یــا ســیدی، ســبط النبــی، اهــاًل و ســهاًل! ُاّف بر 
 بــر این همــه بی وفایــی بــه عهــد، ُاّف بر 

ّ
این همــه نمک ناشناســی، اُف

این همــه وظیفه نشناســی و خیانــت«. از یادمان نمی رود هم ســفری 
کــه می گفــت: »خالــو َخربــی،  نوکــر شــمر و خالــو زربــی را و تعــارف رســتم 
بیــا ســوار خــرم شــو« دیالوگ هــای داوود میرباقــری به قــدری در ذهنم 
کنــم،  ــا او ازدواج  کــه می خواســتم ب ــه دختــری  ــه ب ک ــود  حک شــده ب
کنــی عشــقم را ســر می بــرم« دختــره هــم  گفتــم: »غــرورم را زخمــی 
کــه یه  گفــت بــه درک و گذاشــت رفــت و مــن هنــوز مجــردم!! هــر دفعــه 
بدبختــی رو، یــه فالفــل مهمــون می کــردم بهــش می گفتــم: »می دانــی 
کــه امشــب خــوردی چــرا خوشــمزه و لذیــذ بــود ابلیــس!؟ و  کبابــی 
در مقابــل چشــمان بهــت زده و پرسشــگر اون بدبخــت می گفتــم: 
کــی  »چــون طیب وطاهــر بــود! بعیــد می دانــم شــیر مــادرت هــم بــه پا
کــه ایــن حــرف  کــه امشــب خــورده بــوده باشــد«. آخرین بــاری  فالفلــی 
کــه هنــوزم  کــرد تــو حلقــم  رو بــه کســی زدم، شیشــۀ نوشــابه رو طــوری 
ــا فرامــوش نمی کنــم روزی  گازدار می زنــم. ی گاهــی وقتــا آروق نوشــابه 
ــر  گرون ت کــه از یــه دســت فروش خرمــا خریــدم و چــون هــزار تومــن  رو 
ــورده  ــه آب نخ ــت ب ــه تن ک ــت  ــت اس ــد وق ــم: »چن گفت ــرد،  ک ــاب  حس
کــه  خرمــا فــروش؟ شــما غســل نمی کنیــد!؟« خــدا خــودش شــاهده 
کــه ســه روز طــول کشــید تــا  کــرد  طــوری ســینی خرمــا رو تــو دهنــم جــا 
ــاد می کنــم از روزی  ــه تلخ کامــی ی کنــم و ب هســته های خرمــا رو دفــع 
کــه از درد تنگدســتی و دســتمزد پائیــن فیلم نامه هایــم بــه نــزد آقــای 
بــووووق رفتــم و گفتم: »از ماشــین های شــیک و خانه های نــرم و گرم 
و لقمه هــای پــر دمبــه و لب تاپ هــای پوالدیــن بچه هــای بــووووق 
حــرف نمی زنــم، از بودجــۀ پارســال بــووووق فقط 5 درهمــش را به من 
دادیــد و مــا بقیــه اش را بــرای آقــای بــووووق فرســتادید؛ مــن هــم دم 
نــزدم. از بودجــۀ امســال، بــاز فضلــه موشــی بــه مــا رســیده، ایــن  اســت 
عدالــت علــی!؟ خــوف و خطــرش را مــا بــه جــان بخریــم، غنائمــش را 
کــرد و  بــووووق و نورچشــمی هایش!؟ آقــای بــووووق نگاهــی بــه مــن 
ــا ایــن جملــه از حــس بیــرون  کــه ب فرمــود: »چیــزی می زنــی!؟« مــن 
گفــت: »وایســا جوابتــو  کــه  اومــدم، خواســتم از دفتــرش خــارج شــوم 
گــر به طمــع غنیمــت قلــم می زنــی، مّشــرررف؛ راه بــاز و جــاده  بگیــر، ا
کــه به جــای فضلــه مــوش، پشــکل شــتر می دهنــد،  دراز. بــرو جایــی 
کــه تــو دلم  مــن نویســندۀ درهــم و دینــاری نمی خواهــم!!« اونجــا بــود 
کــه همیــن یــه لقمــه نــون  گفتــم: »خــدا ریشــۀ شــبکه بــووووق رو بزنــه 

گرفــت!« رو هــم ازم 

امــا خداروشــکر اآلن هــم ســریال حضــرت موســی داریــم، هــم ســریال 
ــون، هــم ســریال  ســلمان فارســی، هــم ســریال حضــرت نرجس خات
کلــی ســریال  رئیســعلی دلــواری، هــم ســریال شــهید رجایــی و هــم 
ارزشــی دیگه. الهی شــکر. یاد آثار فاخر  و زیبای ســیدداود میرباقری، 

خصوصــًا مختارنامــه بخیــر... .

وحیدجعفری«

تکرار مکرر سریال های تلویزیونی و آنچه که در آینده ساخته خواهد شد
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زایو
که  کتاب هـــای داســـتانی ایرانـــی اســـت  زایـــو یکـــی از معـــدود 
کلـــورزی«  به موضـــوع آینـــده می پـــردازد. »مصطفـــی رضایی 
نویســـندۀ جوان کتاب »زایو«، جهان را در ســـال 1420 ترســـیم 
که اسرائیل از صحنۀ روزگار محو شده و جمهوری  کرده. زمانی 
اســـالمی فلســـطین تشـــکیل شـــده. قدرت آمریکا رو بـــه افول 
اســـت و حزبی اســـالم گرا در آنجا بـــه قدرت می رســـد. موضوع 
کـــه در جهان  کتـــاب، ویروســـی بـــه اســـم زایـــو اســـت  اصلـــی 

کشـــانده.  کام مرگ  تکثیرشـــده و انســـان های زیـــادی را به 

افق تمدنی آیندۀ انقالب اسالمی 
طبـــق این پژوهش، تمدن اســـالمی، محتمل ترین آینده 
بـــرای انقالب اســـالمی اســـت و انقالب اســـالمی همچون 
کـــه از انقـــالب آغاز شـــده و  گرفتـــه شـــده  رونـــدی درنظـــر 
کشـــور و  گذاشـــتن مراحـــل نظـــام، دولت،  بـــا پشـــت ســـر 
تمـــدن اســـالمی، بـــه اوج خـــود می رســـد و مطلوب ترین 
که پیوســـتن بـــه ظهور و حکومـــت جهانی حضرت  آینده 
گرفته شـــده  مهدی)عـــج( اســـت، همچون افقـــی درنظر 

کـــه »در حال تحقق« اســـت. 

تمدن برتر 
دکتـــر »موســـی نجفـــی« در این اثـــر دربارۀ تمدن اســـالمی و مســـیر 
حرکـــت بـــه ســـمت آن، ســـخن گفته اســـت. او ســـه مرحلـــه برای 
تحقـــق آرمان شـــهر اســـالمی قائـــل اســـت. موضـــوع مرحلـــۀ اول، 
پذیرفتـــن دین اســـالم توســـط مـــردم، مرحلـــۀ دوم، برپایی نظام 
سیاســـی اســـالمی و مرحلۀ ســـوم، تمدن اســـالمی اســـت در سایۀ 

جهان بینـــی توحیدی اســـت.

گر ما به ســـمت تمدن اســـالمی  که ا کتاب به این اشـــاره شـــده  در 
حرکـــت نکنیم، بیم آن مـــی رود که در مرحلۀ نظام ســـازی متوقف 

شویم.

روشنای آینده  
کتـــاب »روشـــنای آینـــده« به طـــور  »موســـی هلـــودی« در 
جامـــع، وعده هـــای رهبـــر انقـــالب را درمورد آینـــدۀ پیش 
کـــرده  ایـــران و نظـــام اســـالمی، جمـــع آوری  روی ملـــت 
کتاب در بخـــش اول به بررســـی آرمان ها و اهداف  اســـت. 
انقـــالب اســـالمی، بخـــش دوم بـــه ظرفیت هـــا و امکانات 
دســـتیابی بـــه آینـــدۀ نورانـــی و متعالـــی، بخـــش ســـوم و 
چهـــارم به بررســـی موانـــع درونـــی، بیرونـــی و وظایـــف و 
در بخـــش پنجـــم بـــه وعده هـــا و پیش بینی هایـــی رهبـــر 

اســـت. انقـــالب پرداخته 

و اسالم   آینده در قلمر
کتاب »المستقبل  کتاب »آینده در قلمرو اســـالم« برگردان 
لهذالدین« نوشـــتۀ متفکر جهان اســـالم، شـــهید »ســـید 
کوشیده در  که نویســـنده  کم حجم  کتابی  قطب« اســـت. 
کتاب، ابتدا ماهیـــت دین را  ضمـــن فصول مختلف ایـــن 
کنـــد و پس از آن برداشـــت های ناقص دین را تیغ  معرفی 

بکشد. رد 
»آینـــده در قلمـــرو اســـالم« توســـط آیـــت اهلل »ســـیدعلی 
خامنـــه ای« ترجمه شـــده و در مقدمۀ آن به نجات بخش 
بودن اســـالم و برنامه هایش در آینده اشـــاره شـــده است.

 سریع تر  از نور 
قلـــم  بـــه  تخیلـــی  علمـــی،  رمانـــی  نـــور«  از  »ســـریع تر 
کتـــاب،  ایـــن  »محمدعلـــی حســـنین« اســـت. قهرمـــان 
که در شـــهر  دانشـــجویی ایرانـــی بـــه اســـم حســـام اســـت 
گهان حســـام خود را  مدیســـون آمریکا تحصیل می کند. نا
که در آن پیشـــرفت های  در ســـال 1500 می بیند. آینده ای 
علمی بی نظیر، تســـخیر فضا را به همراه داشـــته است اما 
که فناوری انســـان ها، بســـیار پیشرفت  به همان نســـبت 
کـــرده، خطراتی بی شـــمار زندگـــی آن هـــا را تهدید می کند.

پیغام وینسنس 

»پیغـــام وینســـنس« رمانـــی اســـت بـــه قلـــم »محمدتقـــی 
کـــه در 339 صفحـــه نوشـــته شـــده و مخاطبیـــن  عـــرب« 
کتاب، نوجوانان هســـتند. نویســـنده با بهره گیری از عنصر 
کرمانـــی را محور داســـتانش قرار  تخیـــل، چند دانش آمـــوز 
گـــی را راه انداخته انـــد بـــه اســـم »پـــرواز بـــی  کـــه وبال داده 
کرمانی اســـت به اســـم  فـــرود«. قهرمان داســـتان نوجوانی 
که با دوســـتانش به سایت ناو  »حســـین حســـینی خادم« 

هواپیمابـــر وینســـنس، حملـــۀ ســـایبری می کنند.

آینده انقالب اسالمی ایران 
»آینـــدۀ انقـــالب اســـالمی ایـــران« یکـــی از آثـــار و تألیفـــات 
ارزشـــمند شهید »مرتضی مطهری« اســـت. بخش چهارم 
ایـــن اثر بـــه آینـــدۀ انقالب اســـالمی ایران اشـــاره شـــده. در 
این بخش، شـــهید مطهری مفاهیم مهمـــی مثل عدالت 
اجتماعـــی، وظایف حـــوزۀ علمیه، نقـــش زن در جمهوری 
اســـالمی، روحانیـــت و انقالب اســـالمی، ماهیـــت انقالب، 

کرده. اســـتقالل و آزادی را تبییـــن 

23



@A m m a r y a r _ i r

با خانواده فیلـــم ببینید
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ثار صوتی و تصویری جبهه فرهنگی انقالب اسالمی مرجع عرضه آ

مستند، داستانی، نماهنگ، پویانمایی و دوره های آموزشی

یه: علی عربی،  مجتبی مالکی دبیران تحریر

تحریریه: مصطفی جعفرخانی، محمود شم آبادی، علی 
عباس نژاد خلیلی، عارف جعفری، عباس هادیان، حسین گلزار

 مدیر هنری:  مجتبی ساالری

پیشنهادات و انتقادات خود را به آی دی زیر در پیام رسان های 
@AmmarFest1389       .ایتا و بله ارسال نمایید


